
Snadné nastavení. Snadná správa.

Komplexní ochrana dat.

Integrovaný zabezpečený vzdálený přístup.

Instalace serveru WD Sentinel je snadná. Zařízení 
poskytuje zabezpečené centralizované úložiště, 
komplexní ochranu dat a vašim zaměstnancům, 
klientům nebo dodavatelům zajistí vzdálený přístup 
k datům nejen z kanceláře, ale prakticky odkudkoli. 
Je vybaveno hardwarem a softwarem od špičkových 
dodavatelů a představuje spolehlivý, cenově 
efektivní a snadno spravovatelný úložný server 
navržený speciálně pro prostředí malých kanceláří. 

WD Sentinel™

DX4000
Síťové úložné servery 

Osvědčené. 
Spolehlivé. 
Cenově dostupné.



Nižší náklady na vlastnictví
Zařízení WD Sentinel poskytuje cenovou 
efektivitu a ochranu dat v prostředí vaší malé 
kanceláře. Zahrnuje software, který je třeba 
k ochraně až 25 klientských počítačů v síti.  
Na rozdíl od ostatních produktů v této 
kategorii není třeba kupovat další licence 
zálohovacího softwaru pro každý další počítač. 

Snadné nastavení, snadná správa
Server WD Sentinel zajistí vše, co potřebujete 
pro centralizaci firemních souborů. Ovládací 
panel pro správu vás rychle provede procesem 
nastavení a server WD Sentinel inteligentně 
řídí stav disku a sítě a snižuje čas pro správu, 
takže se můžete zaměřit na své podnikání.

Komplexní ochrana dat
Server WD Sentinel poskytuje všestrannou 
ochranu dat v síti vaší malé kanceláře.  
Je vybaven pevnými disky optimalizovanými 
tak, aby zajišťovaly spolehlivost, kvalitu  
a výkon. Dále disponuje poli RAID úrovně  
1 nebo 5 zajišťujícími výkon a ochranu dat, 
funkcí automatického zálohování a obnovení, 
dvěma porty gigabitového Ethernetu, 
volitelným záložním napájecím zdrojem 
a volitelnými službami obnovení po havárii 
mimo pracoviště. 

Opravitelnost uživatelem
Chcete-li vyměnit nebo přidat disk, otevřete 
dvířka a disky vyměňte. Zbytek zajistí server  
WD Sentinel. Plynule migruje na odpovídající 
úroveň pole RAID a automaticky rozšíří 
úložnou kapacitu serveru, aniž by došlo  
k prostojům. Úměrně k růstu vašeho podnikání 
můžete bez potřeby technických znalostí 
kapacitu úložiště rozšířit.

Nejlepší možný výkon
Ultrarychlé rozhraní gigabitového ethernetu 
umožňuje čtení a zápis rychlostí až 85 MB/s. 
Získáte tak trojnásobnou rychlost než při použití 
obvyklého řešení typu NAS.
Rychlost přenosu obvyklého řešení typu NAS je 30 MB/s.

Partnerství se špičkovými dodavateli
V zařízení WD Sentinel byla použita kombinace 
hardwaru a softwaru špičkových dodavatelů. 
Obsahuje pevné disky optimalizované 
tak, aby zajišťovaly spolehlivost, kvalitu 
a výkon, dvoujádrový procesor Intel® Atom™ 
a software Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials. Taková kombinace tvoří spolehlivý, 
zabezpečený a snadno spravovatelný úložný 
server pro prostředí malých kanceláří.

Zabezpečený vzdálený přístup
Díky vestavěné funkci zabezpečeného 
vzdáleného přístupu mohou zaměstnanci, 
zákazníci i dodavatelé přistupovat  
k souborům uloženým na serveru  
WD Sentinel z kteréhokoli počítače 
s připojením k internetu. 

Virtualizujte úložiště WD Sentinel 
pomocí technologie iSCSI Target
Server WD Sentinel DX4000 nyní podporuje 
technologii iSCSI Target. Nový doplněk 
ovládacího panelu je navržen tak, aby 
dokázal snadno zajistit nastavení, správu 
i nasazení možností úložiště iSCSI. Díky použití 
uživatelského rozhraní iSCSI Target v rámci 
ovládacího panelu pro správu a vestavěného 
zabezpečení serveru WD Sentinel mohou 
odborníci na IT a pokročilí uživatelé nyní 
vytvořit oddíly serveru WD Sentinel jak pro 
souborové řešení úložiště NAS, tak pro úložiště 
typu IP-SAN pomocí řešení iSCSI Target 
společnosti StarWind®. Tyto funkce umožňují 
správcům vytvářet více řešení iSCSI Target 
pro konkrétní využití v rámci dynamických 
prostředí IT.

Úplná podpora pro systémy Mac OS®
Server WD Sentinel podporuje protokol 
Apple® File Protocol (AFP), díky kterému je 
dostupná podpora pro všechny klientské 
systémy Mac OS. Nyní můžete využít aplikaci 
Bonjour® a automaticky do své sítě připojovat 
zařízení, jako jsou například počítače 
a tiskárny, a také můžete snadno zálohovat své 
klienty Mac pomocí nástroje Time Machine® 
od společnosti Apple. Protokol AFP vám 
umožní využít rychlejší přenosy dat pomocí 
Ethernetu a spravovat server WD Sentinel 
prostřednictvím ovládacího panelu pro správu 
se systémy Mac.

Integrovaný server médií DLNA
Vestavěný server médií DLNA vám umožní 
streamovat sdílenou knihovnu médií  
a digitální certifikáty v rámci podnikové sítě 
nebo prostřednictvím Internetu.

Zákaznická podpora
Pokud budete potřebovat radu odborníka, 
pomůžeme vám! Služby WD Guardian™ 
poskytují flexibilní, cenově dostupnou 
a bezproblémovou technickou podporu 
a možnosti rozšířené záruky s pestrou 
nabídkou výhod.

Podrobné informace najdete na stránkách 
www.WDGuardian.com.

 

O produktu

Technické údaje produktu

WD Sentinel DX4000
Síťové úložné servery 

KAPACITy A MODeLy ROZMěRy KOMPATIbILITA S KLIeNTSKýMI OS OMeZeNÁ ZÁRUKA
4 TB (2 x 2 TB)
6 TB (2 x 3 TB)
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

WDBLGT0040KBK 
WDBLGT0060KBK 
WDBLGT0080KBK
WDBLGT0120KBK
WDBLGT0160KBK

Výška: 
Hloubka:
Šířka:

206 mm (8,10 palců)
224 mm (8,80 palců)
160 mm (6,30 palců)

Windows XP s aktualizací Service Pack 3, 
pouze 32bitové verze

Windows Vista® s aktualizací  
Service Pack 2, všechny 32 a 64bitové 
platformy

Windows 7, všechny 32 a 64bitové 
platformy

Mac OS® X Mountain Lion, 
Mac OS® X Leopard, Mac OS®  
Snow Leopard a Mac OS® X Lion* 
Podporováno je zálohování nástrojem 
Time Machine v klientech se systémem 
Mac OS.

Podpora sdílení souborů v systémech 
Linux® a Unix®

*Může vyžadovat instalaci nejnovějších 
aktualizací od společností MS a WD.

3 roky Celosvětově
 

ROZhRANí hmotnost ObSAh bALeNí
Gigabitový Ethernet (2 porty)
USB 3.0 (2 porty)

RAID

2diskové systémy, předem nakonfigurované 
pole RAID 1
4diskové systémy, předem nakonfigurované 
pole RAID 5

4 a 6 TB             4,88 kg (10,76 lb)
8 a 12 TB           6,08 kg (13,40 lb)
16 TB                  6,13 kg (13,51 lb)
EMEA 16 TB     6,58 kg (14,51 lb)

PROVOZNí TeChNICKé ÚDAje

Provozní teplota 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota -20 °C až 65 °C

Úložný server pro malé kanceláře
Ethernetový kabel RJ45
Napájecí adaptér s napájecím kabelem
Druhý napájecí adaptér s napájecími 
kabely (u 16 TB verze)
Stručný průvodce instalací

Western Digital, WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích. WD Sentinel je ochranná známka společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích. 
Ostatní zde zmíněné známky jsou majetkem jiných společností. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích světa. Všechny technické údaje o produktech a baleních produktů 
mohou být bez upozornění změněny. Délka omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt zakoupen. Bližší informace o smluvních podmínkách omezené záruky a seznam specifických zemí v těchto regionech naleznete na adrese  
http://support.wdc.com/warranty.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Co se týče kapacity úložiště, jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Co se týče rychlosti přenosu nebo rozhraní, megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu a gigabit za 
sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.
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