
Fácil de configurar. Fácil de gerir.

Ampla protecção de dados.

Acesso remoto seguro integrado.

O WD Sentinel é fácil de instalar e proporciona 
armazenamento centralizado seguro, protecção 
completa dos dados e acesso aos dados por 
parte dos funcionários, clientes e fornecedores, 
no escritório ou remotamente a partir de 
qualquer local. Ao possuir hardware e software 
dos líderes na indústria, constitui um servidor 
de armazenamento fiável, com custo eficiente 
e fácil de gerir, concebido para ambientes de 
pequenos escritórios. 

WD Sentinel™

DX4000
Servidor de armazenamento para 
pequenos escritórios 

Ligar. 
Proteger. 
Colaborar.



Custo baixo de propriedade
O WD Sentinel oferece um custo eficiente 
e protecção de dados para o ambiente 
da sua pequena empresa. Ele inclui  
o software que necessita para proteger 
até 25 computadores cliente na rede e, 
ao contrário de outros produtos nesta 
categoria, não necessita de comprar 
licenças adicionais de software de 
backup para cada computador adicional. 

Instalação de ligar-e-utilizar
O processo fácil de configuração 
permite-lhe integrar o WD Sentinel 
na rede do seu escritório como um 
profissional. O painel de administração 
orienta-o facilmente através do processo 
de adição de utilizadores, configuração 
do acesso a dados, criação de pastas 
partilhadas e agendamento de cópias de 
segurança.

Administração fácil
O painel LCD na frente do dispositivo 
permite-lhe controlar o estado do 
sistema e os alertas críticos.  
A manutenção contínua é mínima  
e o painel disponibiliza uma visualização 
completa da integridade do sistema.

Ampla protecção de dados
O WD Sentinel oferece uma completa 
protecção de dados para a rede da 
sua pequena empresa. Ele disponibiliza 
unidades de disco rígido optimizadas para 
a fiabilidade, qualidade e desempenho, 
níveis de RAID 1 ou 5 para desempenho 
e protecção dos dados, backups 
automáticos e restauro, portas duplas de 
Ethernet gigabit, fonte de alimentação 
opcional de backup e serviços opcionais 
remotos de recuperação de desastres. 

Assistência pelo utilizador
Para substituir ou adicionar uma  
unidade, basta abrir a porta e trocar as 
unidades. O WD Sentinel faz tudo  
o resto. Ele migra, sem interrupções,  
o servidor para o nível de RAID 
apropriado e expande automaticamente 
a capacidade de armazenamento do 
servidor, sem tempo de paragem. 
Há medida que o negócio cresce, 
também pode aumentar a capacidade de 
armazenamento sem serem necessários 
conhecimentos técnicos.

Desempenho de topo de gama
A interface Ethernet Gigabit ultra-rápida 
disponibiliza velocidades de leitura  
e escrita até 85 MB/s, o que significa uma 
velocidade três vezes superior que uma 
solução de NAS típica.
O desempenho de uma solução de NAS típica 
é de 30 MB/s.

Parcerias com os líderes na 
indústria
O WD Sentinel combina o hardware 
e o software dos líderes na indústria. 
Ele possui unidades de disco rígido 
optimizadas tendo em vista a fiabilidade, 
qualidade e desempenho, um 
processador de dois núcleos  
Intel® Atom™, bem como o software 
Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials o que disponibiliza um servidor 
de armazenamento fiável, seguro e fácil 
de gerir para pequenas empresas.

Acesso remoto seguro
Com o acesso remoto seguro  
e integrado, os funcionários, clientes 
e fornecedores podem aceder aos 
ficheiros no WD Sentinel a partir de 
qualquer computador com ligação  
à Internet. 

Servidor de multimédia DLNA 
integrado
O servidor de multimédia DLNA integrado 
permite-lhe reproduzir as assinaturas 
digitais e a biblioteca multimédia 
partilhada na rede do escritório ou 
através da Internet.

Assistência ao cliente
Quando necessitar de uma pequena 
ajuda de um especialista, nós cuidamos 
de si! Os serviços WD Guardian™ 
oferecem assistência técnica flexível, 
acessível e sem problemas, bem como 
planos de garantia alargada com vários 
benefícios.

Consulte www.WDGuardian.com para 
obter detalhes completos.

Serviços remotos de 
recuperação de desastres
Todas as pequenas empresas devem ter 
um plano de protecção dos seus dados 
contra qualquer desastre inesperado 
(incêndio, inundação, terramoto, etc.). 
O KeepVault™ é uma solução remota 
de backup e recuperação de dados 
baseada em nuvem que está integrada 
no painel de administração do  
WD Sentinel. Possui custo eficiente, 
é fácil de utilizar e disponibiliza 
suporte integrado para compressão 
e encriptação de dados para 
transferências seguras e mais rápidas.

 

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Western Digital, WD, o logótipo WD e Put Your Life On It são marcas comerciais registadas nos EUA e outros países. WD Sentinel é uma marca comercial da Western Digital Technologies, Inc. Outras marcas que possam ser mencionadas aqui pertencem a outras empresas. As figuras 
mostradas podem ser diferentes dos produtos actuais. 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 sítio da Web 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.

Por se tratar de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilião de bytes e um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operativo. Como utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabyte por 
segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilião de bits por segundo.
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WD Sentinel DX4000
Servidor de armazenamento para  
pequenos escritórios 

CAPACIDADES E moDELoS DImENSõES ComPAtIbILIDADE Com So Do 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 (224 mm)
6,30 pol (160 mm)

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

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

Windows 7, todas as plataformas de  
32 e de 64 bits

Mac OS® X Leopard,  
Mac OS® Snow Leopard  
e Mac OS® X Lion*

Suporte de partilha de ficheiros para  
Linux e Unix

*Pode necessitar de actualizar o sistema com 
as mais recentes actualizações da MS e WD.

3 anos A nível mundial
 

INtERFACE Peso CoNtEúDo DA EmbALAGEm
Ethernet Gigabit (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 DE 
FuNCIoNAmENto

Temperatura em funcionamento  
5°C a 35°C
Temperatura em não funcionamento 
-20°C a 65°C

Servidor de armazenamento para 
pequenos escritórios
Cabo de Ethernet RJ45
Adaptador de CA com cabo de 
alimentação
2º adaptador de CA com cabos de 
alimentação (com 16 TB SKU)
Manual de Instalação Rápida


