
Configuração e Gerenciamento fácil.

Proteção abrangente dos dados.

Acesso remoto seguro incorporado.

O WD Sentinel é fácil de instalar e fornece 
armazenamento seguro centralizado, proteção 
de dados completa e acesso de dados para  
os funcionários, clientes ou fornecedores,  
seja no escritório ou trabalhando a distância.  
Com hardware e software de líderes do setor, 
ele é um servidor de armazenamento confiável, 
fácil de gerenciar e econômico, projetado para 
pequenos escritórios. 

WD Sentinel™

DX4000
Servidor de Armazenamento para 
Pequenos Escritórios 

Conecte. 
Proteja. 
Colabore.



Baixo custo de propriedade
O WD Sentinel oferece proteção 
econômica dos dados para o seu escritório  
de pequeno porte. Inclui o software  
que você precisa para proteger até  
25 computadores clientes na sua rede  
e, ao contrário de outros produtos dessa 
categoria, você não precisa comprar 
outras licenças de software de backup 
para cada computador adicional. 

Fácil de configurar, fácil  
de gerenciar
O WD Sentinel vem com tudo o que você  
precisa para centralizar seus arquivos 
empresariais. O painel de administração 
(Dashboard) acompanha você passo 
a passo no processo de configuração 
e o WD Sentinel gerencia o status da 
rede e a unidade de forma inteligente, 
reduzindo o tempo de manutenção para 
que você se concentre na sua empresa.

Proteção abrangente dos dados
O WD Sentinel oferece proteção completa 
dos dados para seu escritório de pequeno 
porte. Ele possui unidades de disco rígido 
otimizadas para confiabilidade, qualidade  
e desempenho, níveis de RAID 1 ou 5 
para desempenho e proteção dos dados, 
backup automático e restauro, portas 
Ethernet duplas de gigabit, uma fonte  
de alimentação de backup opcional  
e serviços de recuperação de desastres 
fora do local opcionais. 

Pode ser reparado pelo usuário
Para substituir ou adicionar uma unidade, 
somente precisa abrir a porta e trocar  
as unidades. O WD Sentinel faz o resto  
do trabalho. Ele migra o servidor  
sem problemas para o nível de RAID 
apropriado, e expande automaticamente 
a capacidade de armazenamento do 
servidor, sem nenhum tempo de parada. 
À medida que sua empresa cresce, você 
também pode aumentar sua capacidade 
de armazenamento sem precisar de 
maiores conhecimentos técnicos.

Desempenho de ponta
A interface ultrarrápida do Gigabit Ethernet 
oferece velocidades de leitura e gravação 
de até 85 MB/s. Três vezes mais rápida do 
que uma solução típica de NAS.
O desempenho de uma solução típica de NAS 
é de 30 MB/s.

Parcerias com líderes do setor
O WD Sentinel reúne hardware  
e software de líderes do setor. Conta com 
unidades de disco rígido otimizadas para 
confiabilidade, qualidade e desempenho 
e um processador de núcleo duplo  
Intel® Atom®, com o software  
Windows® Storage Server 2008 R2  
Essentials para fornecer um servidor  
de armazenamento confiável, seguro 
e fácil de gerenciar para escritórios de 
pequeno porte.

Acesso remoto seguro
Com acesso remoto seguro incorporado, 
os funcionários, clientes e fornecedores 
podem acessar os arquivos do  
WD Sentinel desde qualquer computador 
com conexão de internet. 

Virtualize o armazenamento do 
WD Sentinel usando o destino 
iSCSI
O WD Sentinel agora é compatível com 
o iSCSI. A WD ativou a funcionalidade 
do destino iSCSI, acrescentando um 
add-in ao Dashboard para facilitar 
o gerenciamento da configuração, 
administração e implantação do 
Armazenamento de iSCSI. Alavancando 
a interface do usuário do destino iSCSI 
dentro do painel de administração  
e a segurança incorporada do  
WD Sentinel, os profissionais de TI 
e usuários avançados agora podem 
particionar o WD Sentinel para terem um 
armazenamento baseado em arquivos no 
NAS ou também como um IP-SAN, com 
a solução de destino iSCSI desenvolvida 
pela StarWind®. Esse recurso permite ao 
Administrador criar vários destinos iSCSI 
para atender a necessidades específicas 
de seus ambientes dinâmicos de TI.

Compatibilidade total com  
o Mac OS
O WD Sentinel agora suporta  
o Apple Filing Protocol (AFP), 
com total compatibilidade com os 
computadores clientes baseados no 
Mac OS®. Descubra o WD Sentinel 
automaticamente usando o Bonjour, 
faça o backup dos clientes Mac OS 
de modo integrado com o utilitário de 
backups Time Machine®, transfira dados 
de maneira mais rápida pela Ethernet 
usando o AFP e gerencie seu servidor 
WD Sentinel com o recurso do Painel  
de Administração para Mac.

Servidor de mídia DLNA 
incorporado
O servidor de mídia DLNA incorporado 
permite reproduzir sua biblioteca de 
mídia compartilhada e sinalização digital 
na rede do seu escritório ou pela internet.

Suporte ao cliente
Quando você precisa de uma ajudinha 
de um especialista, nós vamos atender 
você! Os serviços WD Guardian™ 
oferecem suporte técnico flexível, 
econômico e sem complicações,  
além de planos de garantia ampliados 
com diversos benefícios.

Veja www.WDGuardian.com para obter 
detalhes completos.

 

Recursos do produto

Especificações do produto

Western Digital, WD e o logotipo WD são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e outros países; WD Sentinel é uma marca comercial da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras 
empresas. As imagens mostradas podem ser diferentes dos produtos reais. Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O termo da sua garantia 
limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite o nosso site em http://support.wdc.com/warranty para obter os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada, bem como uma lista dos países específicos nestas regiões.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Ao tratar-se de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit 
por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.
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WD Sentinel DX4000
Servidor de Armazenamento para  
Pequenos Escritórios

CAPACIDADES E MODELOS DIMENSõES COMPAtIBILIDADE COM SO CLIENtE GARANtIA LIMItADA
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

Altura: 
Profundidade:
Largura:

8,10 pol. (206 mm)
8,80 pol. (223 mm)
6,30 pol. (160 mm)

Windows XP com service pack 3,  
versões de 32 bits apenas

Windows Vista® com service pack 2,  
todas as plataformas de 32 ou 64 bits

Windows 7, todas as plataformas de  
32 ou 64 bits

Mac OS® X Mountain Lion,  
Mac OS® X Leopard, Mac OS® Snow Leopard  
e Mac OS® X Lion*  
Permite o uso do Time Machine para fazer 
backups dos clientes Mac OS.

Suporte de compartilha de arquivos para  
Linux e Unix

*Pode requerer atualização do sistema com  
as versões mais recentes da MS e WD.

3 anos Todo o mundo
 

INtERFACE Peso CONtEúDO DA EMBALAGEM
Gigabit Ethernet (2 portas)
USB 3.0 (2 portas)

RAID

Sistemas de 2 unidades,  
RAID 1 pré-configurado
Sistemas de 4 unidades,  
RAID 5 pré-configurado

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

ESPECIFICAçõES OPERACIONAIS

Temperatura operacional de 5°C a 35°C 
Temperatura não operacional  
-20°C a 65°C

Servidor de armazenamento para 
escritórios pequenos
Cabo Ethernet RJ45
Adaptador AC com cabo de 
alimentação
2º adaptador de CA com cabos 
de alimentação (com 16 TB SKU)
Guia de instalação rápida


