
Łatwa instalacja. Łatwe zarządzanie.

Kompleksowa ochrona danych.

Wbudowany dostęp zdalny.

WD Sentinel™

DX4000
Sieciowe serwery magazynujące

Sprawdzone.
Niezawodne.
W atrakcyjnej cenie.

Serwer WD Sentinel jest łatwy do zainstalowania 
i stanowi centralny, bezpieczny magazyn 
danych w firmie. Oferuje pełną ochronę danych 
oraz zdalny dostęp do plików dla pracowników, 
klientów i dostawców. Z połączenia sprzętu 
i oprogramowania wiodących producentów 
powstał niezawodny, ekonomiczny i łatwy do 
zarządzania serwer magazynujący przeznaczony 
do środowisk małych firm. 



Cechy produktu

WD Sentinel DX4000
Sieciowe serwery magazynujące

Niski koszt eksploatacji
WD Sentinel oferuje ekonomiczne 
rozwiązanie ochrony danych w środowisku  
małej firmy. Serwer zawiera oprogramowanie  
do tworzenia kopii zapasowych do  
25 komputerów klienckich w sieci firmowej.  
W odróżnieniu od innych produktów tej  
kategorii nie wymaga zakupu dodatkowych  
licencji dla każdego komputera. 

Prosta instalacja, łatwe 
zarządzanie
Serwer WD Sentinel zapewnia wszystko, 
czego potrzeba, aby scentralizować 
firmowe pliki. Panel administracyjny 
prowadzi użytkownika przez kolejne kroki 
instalacji urządzenia, a serwer WD Sentinel 
inteligentnie zarządza stanem dysków  
i sieci bez interwencji personelu,  
co pozwala pracownikom skupić się na 
najważniejszych zadaniach.

Kompleksowa ochrona danych
WD Sentinel zapewnia wszechstronną 
ochronę danych w środowisku sieciowym 
małej firmy. Serwer jest wyposażony w dyski  
twarde zoptymalizowane pod kątem 
niezawodności, jakości i wydajności. 
Oferuje poziomy RAID 1 lub 5 zapewniające 
odpowiednio najwyższą wydajność 
lub ochronę danych, automatyczne 
tworzenie kopii zapasowych i przywracanie 
danych, dwa porty Gigabit Ethernet oraz 
(opcjonalnie) dodatkowy zasilacz i usługi 
odzyskiwania danych przechowywanych 
poza siedzibą firmy.

Samodzielna wymiana dysków
Aby zainstalować lub dodać dysk, 
wystarczy otworzyć pokrywę urządzenia 
i wymienić dysk. System WD Sentinel 
wykona resztę zadań samodzielnie.  
Płynnie przeprowadzi migrację danych  
z zachowaniem odpowiedniego poziomu 
RAID i rozszerzy dostępną pojemność bez 
jakiegokolwiek przestoju. W miarę rozwoju 
firmy można samodzielnie zwiększać 
pojemność magazynu danych, ponieważ 
nie wymaga to specjalistycznej wiedzy.

Rewelacyjna wydajność
Superszybki interfejs Gigabit Ethernet 
zapewnia odczyt i zapis danych z szybkością 
do 85 MB/s. To trzy razy szybciej niż typowe 
dyski NAS.
Szybkość transferu danych w typowych urządzeniach 
NAS wynosi 30 MB/s.

Partnerska współpraca 
wiodących producentów
Serwer WD Sentinel łączy w sobie sprzęt  
i oprogramowanie wiodących w branży  
producentów. Zawiera dyski twarde 
zoptymalizowane pod kątem 
niezawodności, jakości i wydajności, 
dwurdzeniowy procesor Intel® Atom™  
oraz system operacyjny Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials Wszystkie te 
elementy składają się na niezawodny, 
bezpieczny i łatwy w zarządzaniu serwer 
magazynujący dla małych firm.

Bezpieczny dostęp zdalny
Bezpieczny dostęp zdalny umożliwia 
pracownikom zdalnym, klientom  
i dostawcom korzystanie z dysku 
za pomocą dowolnego komputera 
podłączonego do Internetu.

Wirtualizacja magazynu danych 
WD Sentinel przy użyciu funkcji 
iSCSI Target
Serwer WD Sentinel DX4000 obsługuje 
teraz lokalizacje docelowe iSCSI (iSCSI 
Target). Nowy interfejs administracyjny 
umożliwia łatwą konfigurację, 
administrowanie i wdrażanie magazynu 
iSCSI. Dzięki obsłudze lokalizacji 
docelowych iSCSI w interfejsie 
administracyjnym oraz wbudowanym 
funkcjom zabezpieczeń administratorzy  
i zaawansowani użytkownicy mogą używać 
serwera WD Sentinel jako urządzenia NAS 
ze standardowym systemem plików,  
a także jako urządzenia IP-SAN opartego na 
rozwiązaniu iSCSI Target firmy StarWind®. 
Umożliwia to administratorom tworzenie 
wielu lokalizacji docelowych iSCSI 
zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem 
dynamicznych środowisk IT.

Pełne wsparcie systemu Mac OS®
Serwer WD Sentinel obsługuje teraz 
protokół Apple® File Protocol (AFP), który 
zapewnia pełną zgodność z komputerami 
klienckimi z systemem operacyjnym  
Mac OS. Za pomocą usługi Bonjour® można 
automatycznie podłączać urządzenia takie 
jak komputery i drukarki do sieci firmowej, 
a program Apple Time Machine® tworzy 
kopie zapasowe danych przechowywanych 
na komputerach Mac. Protokół AFP 
zapewnia także szybszy transfer plików 
w sieci Ethernet i umożliwia zarządzanie 
serwerem WD Sentinel za pomocą panelu 
administracyjnego na komputerach Mac.

Wbudowany serwer 
multimediów DLNA
Wbudowany serwer multimediów DLNA 
umożliwia strumieniowe odtwarzanie 
multimediów i informacji publicznej  
w obrębie sieci biurowej lub w Internecie.

Pomoc techniczna
Kiedy potrzebujesz pomocy, jesteśmy do 
Twojej dyspozycji! Usługi WD Guardian™  
zapewniają elastyczną, tanią  
i bezproblemową pomoc techniczną, 
możliwość przedłużenia gwarancji i wiele 
dodatkowych korzyści.

Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie internetowej www.WDGuardian.com.

Dane techniczne produktu

POjeMNOśCI I MODeLe WyMIARy KLIeNCKIe SySTeMy OPeRACyjNe OGRANICZONA GWARANCjA
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

Wysokość: 
Długość:  
Szerokość:

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

Windows XP z dodatkiem SP 3, tylko wersje 
32-bitowe

Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 2, 
wszystkie platformy 32- i 64-bitowe

Windows 7, wszystkie platformy  
32- i 64-bitowe

Mac OS® X Mountain Lion,  
Mac OS® X Leopard, Mac OS® Snow Leopard  
i Mac OS® X Lion* 
Urządzenie obsługuje program Time Machine  
na komputerach klienckich z systemem 
Mac OS.

Udostępnianie plików w systemach 
operacyjnych Linux® i Unix® 

*Może wymagać zainstalowania 
najnowszych aktualizacji systemu 
publikowanych przez firmy Microsoft i WD.

3 lata Cały świat
 

INTeRfejS Masa ZAWARTOść ZeSTAWu
Gigabit Ethernet (2 porty)
USB 3.0 (2 porty) 

RAID

Systemy dwudyskowe: fabryczna  
konfiguracja RAID 1 
Systemy czterodyskowe: fabryczna 
konfiguracja RAID 5

4 i 6 TB              10,76 funta (4,88 kg)
8 i 12 TB            13,40 funta (6,08 kg)
16 TB                  13,51 funta (6,13 kg)
EMEA 16 TB     14,51 funta (6,58 kg)
 
śRODOWISKO PRACy

Temperatura podczas pracy: 5°C do 35°C 
Temperatura podczas przechowywania: 
-20°C do 65°C

Serwer magazynujący dla małych firm
Kabel Ethernet RJ45
Zasilacz z przewodem zasilania
Dodatkowy zasilacz z kablem 
zasilającym (model 16 TB)
Skrócona instrukcja instalacji

Western Digital, WD i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; WD Sentinel jest znakiem towarowym firmy Western Digital Technologies, Inc.  
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach. Niektóre produkty są dostępne tylko  
w wybranych krajach. Opakowanie i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. Na naszej stronie internetowej pod adresem  
http://support.wdc.com/warranty można znaleźć szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji oraz listę krajów z podziałem na regiony.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego. Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub szybkości 
interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = jeden milion bajtów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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