
Název produktu Číslo modelu Cena  

WD Sentinel DX 4000 – 12 TB (4 x 3 TB)

WD Sentinel DX 4000 – 8 TB (4 x 2 TB)

WD Sentinel DX 4000 – 6 TB (2 x 3 TB)

WD Sentinel DX 4000 – 4 TB (2 x 2 TB)

WD Guardian Express – roční plán – hardwarová podpora a expresní výměna součástí

WD Guardian Express – 3letý plán – hardwarová podpora a expresní výměna součástí

WD Guardian Pro – roční plán – přednostní technická podpora a expresní výměna součástí

WD Guardian Pro – 3letý plán – přednostní technická podpora a expresní výměna součástí

WD Guardian Extended Care – rozšiřuje záruku o další 2 roky

WDBLGT0120KBK-NESN

WDBLGT0080KBK-NESN

WDBLGT0060KBK-NESN

WDBLGT0040KBK-NESN

WDBBBT0000NNC-NASN

WDBMBC0000NNC-NASN

WDBLKF0000NNC-NASN 

WDBCYW0000NNC-NASN

WDBVMS0000NNC-NASN

$1,649.99 

$1,499.99

$1,049.99

$949.99

$59.00

$142.00

$149.00

$395.00 

$499.00

Prodejní průvodce
WD Sentinel™ DX4000
Síťový úložný server a služby  
WD Guardian™

Co říkají zákazníci Co říkají recenzenti

Co říkají partneři:
„Server WD Sentinel je DOKONALÝ k ukládání nezpracovaného 
videozáznamu a klientských záloh. Zbožňuji ho. Je připojen k doméně 
a zálohuje naše pracovní stanice. Bude zálohovat také nový server Windows 
MultiPoint. Také ho používám jako sekundární úložiště pro archivované 
videozáznamy.“ 
– Dana Epp, generální ředitelka, Scorpion Software

Co říkají koncoví uživatelé:
„Nesetkáváme se s mnoha selháními počítačů, ale v malé firmě bez správců 
IT na plný úvazek je každé selhání katastrofa. Díky serveru WD Sentinel trvá 
obnova počítače spíše dvě hodiny než dva dny.“  
– Dave Nickason, právní správce, Dibble & Miller

„Ovládací panel serveru WD Sentinel se ovládá snadno a propojení našich 
počítačů se serverem byla hračka. Stal se našim souborovým serverem, 
zálohovacím řešením a řešením pro vzdálený přístup – vše v jednom.“  
– David Lii, asistent manažera portfolia, Saratoga Research & Investment Management

„Také nabízí možnost připojení k poskytovatelům veřejných cloudů a co 
se týče softwaru, poskytuje společnost WD aplikace umožňující vzdálený 
přístup k souborům a sdílení souborů s externími zaměstnanci, nezávislými 
konzultanty a odloučenými pracovišti.“  
– Hot Hardware (listopad 2011)

„Všechny oblasti používání serveru WD Sentinel jsou navrženy s ohledem 
na pohodlí uživatele. Snadné obsluze napomáhá praktický displej LCD na 
čelní straně zařízení i jednoduchý postup přidávání či výměny diskových 
jednotek – stačí disk vložit a vše ostatní udělá server WD Sentinel za vás, 
od zajištění obnovení až po změnu režimu pole RAID. Server WD Sentinel 
DX4000 nabízí řadu užitečných funkcí, které se týkají primárně integrity dat 
a provozuschopnosti, a klade velký důraz na výkon.“ 
– StorageReview.com (prosinec 2011)

„Server WD Sentinel DX4000 slouží také jako „místní cloudové úložiště“ 
pro malé a střední podniky a nabízí možnost připojení k poskytovateli 
veřejného cloudu, aby byl podnik chráněn v případě nehody.“ 
– ChannelPro-SMB (listopad 2011)

Western Digital, WD, logo WD a Put Your Life On It jsou registrované ochranné známky v USA a dalších zemích; WD Sentinel je ochranná známka společnosti Western Digital Technologies, Inc. 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. 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. Veškeré informace 
o cenách pocházejí z května roku 2012 a mohlo dojít k jejich změně.“ 
© 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.  4178-705310-Z03 prosinec 2013

Proč WD Sentinel?

•	 		Je od společnosti Western Digital®, světového lídra v oblasti 
řešení úložišť.

•	 		Je dodáván se všemi součástmi, předem nakonfigurován 
a připraven ke snadné instalaci a používání. 

•	 		Zahrnuje 25 licencí pro zálohování a obnovení systémů 
Microsoft® díky systému Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials

•	 		Je vyroben ze součástí serverové třídy: 
- podnikové pevné disky WD třídy RE, 
- dvoujádrový procesor Intel® Atom™ D525, 1,8 GHz.

•	 	Nabízí funkce na podnikové úrovni: 
- serverové zálohování, 
- integrovaná deduplikace na úrovni bloků.

•	 	100% podpora připojení ke službě Active Directory

•	 	Výhodná cena


