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Najważniejsze cechy

• Rozszerzenie pojemności 

Dodaj do 12 dodatkowych 3,5/2,5-calowych dysków 

SATA HDD/SSD

• Prosta konfiguracja 

Zyskaj większą pojemność pamięci w ciągu kilku minut 

dzięki ujednoliconym narzędziom systemu Synology 

DSM

• Nadmiarowy sprzęt 

Nadmiarowe zasilacze zapobiegają ryzyku 

pojedynczego punktu awarii

• Zaprojektowane z myślą o dyskach Synology 

Dyski Synology zapewniają najwyższą niezawodność i 

integrację

• Długoterminowe wsparcie

 Objęte 5-letnią ograniczoną gwarancją firmy Synology¹

Niezawodna rozbudowa 
pojemności serwerów 
Synology

Łatwe dostosowanie do rosnących 

wymagań w zakresie pamięci masowej. 

Moduł RX1223RP o wysokości 2U zapewnia 

12 dodatkowych kieszeni na dyski, 

umożliwiających rozszerzenie pamięci 

masowej. Łatwe rozszerzanie pojemności 

Synology DiskStation Manager (DSM) przy 

użyciu Zarządzania przechowywaniem 

pozwala użytkownikom na rozszerzenie 

pamięci masowej w ciągu kilku minut. 

Jednostka rozszerzająca

RX1223RP
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Szybkie wdrażanie

Przeprowadzaj planowe rozszerzenie pamięci masowej lub reaguj 
na niespodziewane zapotrzebowanie na dodatkową pamięć masową 
bez przerywania pracy. Zgodność z funkcją plug-and-play oznacza, że 
model RX1223RP jest gotowy do użytku natychmiast po podłączeniu do 
urządzenia głównego.

Dołączony szybki kabel rozszerzeń umożliwia łączność o dużej 
przepustowości, zapewniającą maksymalną przepustowość danych 
między Synology NAS a jednostką rozszerzającą. Dyski w urządzeniu 
RX1223RP działają z minimalnym opóźnieniem przesyłania danych, jak 
gdyby były zainstalowane bezpośrednio na serwerze NAS.

Nadmiarowość sprzętu zwiększająca niezawodność

Minimalizuj przestoje w pracy dzięki modułowym kieszeniom na dyski 
i wentylatorom systemowym, które można szybko i łatwo wymienić 
w przypadku awarii, i wyeliminuj pojedynczych punktów awarii dzięki 
podwójnym zasilaczom.

Objęty 5-letnią, ograniczoną gwarancją firmy 
Synology

Maksymalny zwrot z inwestycji dzięki kompleksowej wymianie sprzętu i 
doskonałej pomocy technicznej oferowanej przez 5-letnią ograniczoną 
gwarancję firmy Synology¹

Pozwól się tym zająć firmie Synology

Zagwarantuj swojej firmie nieprzerwane działanie 
dzięki usługom pomocy technicznej w ramach 
5-letniej ograniczonej gwarancji firmy Synology.1

Natychmiastowe zwiększenie 
przestrzeni dyskowej

Rozszerzanie pamięci masowej online pozwala 
użytkownikom dodawać nowe woluminy lub 
rozbudowywać woluminy RAID na urządzeniu 
RX1223RP bez wpływu na usługi na serwerze 
NAS.
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Sprzęt 

Zgodne typy dysków

• 12 dysków 3,5" lub 2,5" SATA HDD/SSD (dyski twarde nie wchodzą w skład zestawu)
• Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na 

liście zgodności. Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych 
oraz niestabilność systemu²

Wymiana dysków podczas pracy Tak

Porty zewnętrzne Port rozszerzenia (Mini-SAS HD) x 1

Wymiary (wys. × szer. × gł.) • 88 × 430,5 × 692 mm
• 88 × 482 × 724 mm (z uchwytami serwera)

Waga 13,9 kg

Wentylatory obudowy 4 wentylatory (80 × 80 × 32mm)

Napięcie wejściowe zasilania 
prądem zmiennym 100 V – 240 V AC

Częstotliwość zasilania 50 / 60 Hz, jednofazowo

Środowisko pracy • Temperatura: Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) 
• Wilgotność względna: Od 8% do 80% RH

Środowisko przechowywania • Temperatura: 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 RX1223RP
• 2 kabel zasilający
• 1 kabel rozszerzenia Mini-SAS HD
• 1 pakiet akcesoriów
• 1 przewodnik szybkiej instalacji

Akcesoria opcjonalne4
• 3,5-calowy dysk SATA HDD z serii HAT5300
• 2,5-calowy dysk SATA SSD z serii SAT5200
• Zestaw szyn RKS-02

Gwarancja 5 lat¹

Uwaga: Specyfikacje mogą ulegać zmianom bez powiadamiania. Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie danych technicznych urządzenia.

1. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.synology.com/company/
legal/warranty.

2. Najnowszą listę opcjonalnych akcesoriów można znaleźć na liście zgodności.

1 Wskaźnik zasilania 2 Wskaźnik alertów 3 Wskaźnik identyfikacyjny 
jednostki rozszerzającej 4 Wskaźnik stanu dysku

5 Kieszenie dysków 6 Elementy zwalniające zestawu do 
montażu szynowego 7 Wentylatory zasilacza (PSU) 8 Gniazda zasilania

9 Wskaźniki PSU 10 Wskaźnik Link 11 Gniazdo rozszerzenia

Przegląd sprzętu
Z przodu Widok z tyłu

https://sy.to/rx1223rpdsspecs
https://sy.to/rx1223rpdswarr
https://sy.to/rx1223rpdswarr
https://sy.to/rx1223rpdsdrive
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