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Najważniejsze cechy

• Prosta instalacja 

Dodaj 12 dodatkowych kieszeni na dyski do serwera 

DiskStation1 przy minimalnym zakłóceniu pracy

• Szybka i intuicyjna konfiguracja 

Skonfiguruj nową pamięć masową w kilka minut dzięki 

ujednoliconym narzędziom Synology DSM

• Gotowość do obsługi dysków Synology 

Zapewnij najwyższą niezawodność używając dysków 

Synology klasy korporacyjnej

• Rozszerzona obsługa 

5-letnia, ograniczona gwarancja firmy Synology2

Błyskawiczne rozszerzanie 
pamięci masowej dla 
Synology DiskStation

Jednostki rozszerzające Synology DX1222 

umożliwiają dodanie pojemności urządzenia 

Synology DiskStation1 bez przerywania 

pracy urządzenia. Natychmiast wykorzystaj 

maksymalnie 12 dodatkowych dysków 

2,5- lub 3,5-calowych w ramach jednego 

wdrożenia dzięki niewielkim rozmiarom, 

szybkiej instalacji i intuicyjnym opcjom 

zarządzania woluminami systemu Synology 

DiskStation Manager (DSM). Urządzenie jest 

objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją firmy 

Synology2

Jednostka rozszerzająca

DX1222
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Równie łatwe jak podłączenie kabla

Model DX1222 wyposażony w konstrukcję typu plug-and-play oraz 
opcje prostego zarządzania woluminami systemu DSM ułatwia 
dostosowanie się do rosnącego w miarę upływu czasu zapotrzebowania 
na pamięć masową. Niewielka obudowa rozmiarów komputera 
stacjonarnego oznacza oszczędność cennej przestrzeni biurowej.

Osiągnij więcej dzięki dyskom Synology

Dyski Synology klasy korporacyjnej, opracowane w połączeniu z 
systemami pamięci masowej Synology, zapewniają sprawdzoną 
współpracę i wysoką niezawodność dzięki rygorystycznym testom. Połącz 
je z jednostkami Synology DiskStation i DX1222, aby uzyskać wysoce 
niezawodną i zintegrowaną konfigurację pamięci masowej, a także 
otrzymywać długoterminowe aktualizacje i wsparcie techniczne firmy 
Synology.

Objęty 5-letnią, ograniczoną gwarancją firmy 
Synology 

Wykorzystaj w pełni możliwości modelu DX1222 dzięki kompleksowej 
wymianie sprzętu i doskonałej pomocy technicznej w ramach 5-letniej 
ograniczonej gwarancji firmy Synology.2

Pozwól się tym zająć firmie Synology

Zagwarantuj swojej firmie nieprzerwane działanie 
dzięki usługom pomocy technicznej w ramach 
5-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology.2

Minimalne przestoje

Bezproblemowo rozszerzaj woluminy RAID bez 
konieczności ponownego formatowania dysków 
dzięki możliwości rozbudowy woluminów online w 
systemie DSM w celu zminimalizowania przerw w 
świadczeniu usług.
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Specyfikacja techniczna 

Sprzęt 

Zgodne typy dysków 12 dysków 3,5" lub 2,5" SATA HDD/SSD (dyski twarde nie wchodzą w skład zestawu)

Wymiana dysków podczas pracy Tak

Port zewnętrzny 1 port rozszerzenia (Mini-SAS HD)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 270 × 300 × 340 mm

Waga 9,02 kg

Wentylatory obudowy 2 wentylatory (120 × 120 × 25mm)

Napięcie wejściowe zasilania 
prądem zmiennym 100 V – 240 V AC

Częstotliwość zasilania 50 / 60 Hz, jednofazowo

Temperatura pracy Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Temperatura przechowywania Od -20°C do 60°C (od -5°F do 140°F)

Wilgotność względna Od 5 do 95% 

Maksymalna wysokość pracy 5000 m

Ochrona środowiska i opakowanie
Ochrona środowiska Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania

• 1 jednostka główna DX1222
• 1 kabel zasilający
• 1 pakiet akcesoriów
• 1 przewód rozszerzenia
• 1 przewodnik szybkiej instalacji

Akcesoria opcjonalne3 • Dysk twardy (HDD) SATA 3,5”: HAT5300
• Dysk twardy SATA SSD 2,5”: SAT5200 

Gwarancja 5 lata2 

Uwaga: Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, przejdź do strony www.synology.com.

1. Do zainstalowania w urządzeniu hosta wymaga systemu DSM w wersji 7.0.1-42218 lub nowszej.
2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.synology.com/company/

legal/warranty.
3. Najnowszą listę opcjonalnych akcesoriów można znaleźć na liście zgodności.

1 Wskaźnik stanu 2 Wskaźnik alertów 3 Przycisk zasilania 4 Wskaźnik Link

5 Wskaźnik stanu dysku 6 Kieszenie dysków 7 Zamek kieszeni dysku 8 Gniazdo zasilania

9 Wentylatory 10 Gniazdo rozszerzenia

Przegląd sprzętu
Z przodu Widok z tyłu

https://sy.to/dx1222dshp
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsoacc

