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Co se týče kapacity úložiště, jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší 
v závislosti na provozním prostředí. 
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Technické parameTry

kapacity a modely   4 TB (2 x 2 TB)   WDBLGT0040KBK
  6 TB (2 x 3 TB)   WDBLGT0060KBK
  8 TB (4 x 2 TB)   WDBLGT0080KBK
12 TB (4 x 3 TB)   WDBLGT0120KBK
16 TB (4 x 4 TB)   WDBLGT0160KBK

požadavky na 
systém

Připojení k Internetu (z důvodu aktualizace 
systému a webového přístupu)

Kabelový nebo bezdrátový router s dostupným 
portem sítě Ethernet 10/100/1000 

rozhraní Gigabitový Ethernet (2 porty)
USB 3.0 (2 porty)

procesor Dvoujádrový procesor Intel® Atom™ D525,  
1,8 GHz, 2 GB RAM 

Operační systém 
serveru

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

klientský operační 
systém 
kompatibilita

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

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

Windows 8

Windows 7, všechny 32 a 64bitové platformy

Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard,  
Mac OS X Snow Leopard, 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

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

Síťové ověřování Připojení ke službě Active Directory

Záloha a obnovení Serverové zálohování až 25 počítačů, 
s deduplikací na úrovni bloků*
Kompletní obnova a obnova na úrovni souborů/
složek*
*Platí pouze pro klientské zálohy systému 
Windows.

Server médií 
DLna®

Umožňuje zaměstnancům snadný přístup ke 
sdílené knihovně médií serveru WD Sentinel v síti, 
aby nemuseli ve svých počítačích vytvářet žádné 
kopie mediálních souborů.

provozní technické 
údaje

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

Připojení, 
ochrana 

a spolupráce

WD SenTineL™ DX4000
Úložný server pro malé firmy

Úplné informace o serveru WD Sentinel najdete na 
adrese: www.wdsentinel.com.

WD Sentinel v akci

SLužby WD GuarDian™ ServiceS

Standardní 
podpora  

Je zahrnuta v ceně serveru WD Sentinel. 

•  Bezplatná technická podpora po dobu 30 dní 
od vašeho prvního zavolání. K dispozici během 
standardní 3leté omezené záruční lhůty. 

• Standardní výměna RMA1. 

• Možnosti přednostní výměny1.

•  Blesková výměna hardwaru za příplatek1.

Služba  
WD Guardian 
express 

Zajistí expresní výměnu součástí.2 

• Zahrnuje standardní podporu.

•  Hardwarová podpora a expresní výměna součástí 
po dobu trvání plánu2. 

•  Vyberte si buď roční, nebo tříletý plán s volitelnou 
možností obnovy.

•  Službu je třeba aktivovat do 30 dnů od data 
zakoupení produktu.

Služba  
WD Guardian 
pro

V případě potřeby zajistí přístup k technické 
podpoře společnosti WD.

•  Technická podpora v pracovní době po dobu 
trvání plánu3. 

•  Hardwarová podpora a expresní výměna součástí2 
po dobu trvání plánu. 

•  Prioritní přístup k technické podpoře 
prostřednictvím vyhrazené linky podpory. 

•  Vyberte si buď roční, nebo tříletý plán s volitelnou 
možností obnovy.

•  Službu je třeba aktivovat do 30 dnů od data 
zakoupení produktu.

Standardní 
záruka

3letá omezená záruka se vztahuje na šasi, disky 
dodané při zakoupení a napájecí adaptér.

Služba  
WD Guardian 
extended care

Záruka bude prodloužena o dva dodatečné roky, 
takže celková omezená záruční lhůta činí pět let. 

•  Službu je nutné zakoupit a aktivovat během 
standardní tříleté omezené záruční lhůty vašeho 
produktu WD Sentinel. 

•  Službu je třeba aktivovat do 30 dnů od data 
zakoupení produktu. 

•  Službu WD Guardian Extended Care není možné 
obnovit pro tentýž produkt WD Sentinel. 

1Další informace o službě standardní výměny RMA, možnostech rozšířené výměny, 
rychlé výměně hardwaru, stejně jako o rychlosti vyřízení ve vašem regionu naleznete na 
stránkách http://support.wdc.com. 
2Náklady na dopravu k zákazníkovi hradí společnost WD. Zákazník hradí dopravu starého 
dílu zpět společnosti WD. Služba expresní výměnu součástí se liší dle oblasti. Provozní 
dobu podpory a termíny přepravy dílů v jednotlivých oblastech najdete na adrese  
www.wdguardian.com.
3Pokud chcete získat čísla telefonické podpory a jejich provozní dobu ve svém regionu, 
navštivte stránky http://support.wdc.com. 



1. komplexní řešení od společností WD, 
intel® a microsoft®.
V zařízení WD Sentinel byla použita kombinace 
hardwaru a softwaru špičkových dodavatelů. 
Obsahuje pevné disky optimalizované pro 
spolehlivost, kvalitu a výkon. Dvoujádrový 
procesor Intel® Atom™ snadno zpracuje každodenní 
požadavky vašeho výpočetního prostředí a běžné 
požadavky na úložiště. Systém Windows® Storage 
Server 2008 R2 Essentials přináší zabezpečený 
a snadno spravovatelný úložný server určený pro 
prostředí malých firem.

2. nastavení je snadné. 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 
spravuje stav disku a sítě 
a snižuje čas pro správu, 
takže se můžete zaměřit 
na své podnikání.

3. Zahrnuje možnost zálohovat až  
25 zařízení se systémem Windows 
a mac®. 
Ochrání až 25 klientských počítačů ve vaší síti. 
Nemusíte kupovat další licence zálohovacího softwaru.

4. podpora zásad uchovávání 
zálohovaných dat.
Vytvořte zásady uchovávání zálohovaných dat 
(pouze pro zálohy klientských systémů Windows), 
které budou splňovat všechny předpisy.

10 nejdůležitějších klíčových prvků

5. bezpečný vzdálený přístup. 
Zaměstnanci mají přístup k firemním datům i na 
cestách nebo na pracovišti zákazníků. Mohou k tomu 
využít různá mobilní zařízení včetně notebooků, 
ultrabooků, tabletů a chytrých telefonů. Server 
WD Sentinel navíc nabízí firmám možnost povolit 
zabezpečený přístup zákazníkům, dodavatelům 
a dalším subjektům mimo společnost.

6. Ochrana dat podnikové třídy. 
Server WD Sentinel byl osazen pevnými disky, 
které jsou optimalizovány pro spolehlivost, kvalitu 
a výkon. Podporuje technologii RAID, která zajišťuje 
výkon a ochranu dat, a v režimu převzetí služeb při 
selhání je vybaven redundantním napájecím zdrojem 
a duálním gigabitovým Ethernetem.

7. virtuální úložiště s technologií  
iScSi Target. 
Snadná správa nasazení, 
nastavení a spravování 
rozhraní iSCSI Target 
pomocí výjimečně intuitivní 
schopnosti serveru  
WD Sentinel iSCSI Target 
společnosti StarWind®.

8. Úplná podpora pro systémy mac OS®.
Server WD Sentinel podporuje protokol  
Apple® Filing Protocol (AFP), díky kterému je 
zajištěna 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, nebo můžete 
snadno zálohovat své klienty Mac pomocí nástroje 
Time Machine® od společnosti Apple. Pomocí 
protokolu AFP můžete využít rychlejší přenosy dat 
pomocí Ethernetu a prostřednictvím ovládacího 
panelu pro správu se systémy Mac spravovat server 
WD Sentinel.

2 napájecí 
konektory

Reset 2 porty USB 3.0

Šířka: 160 mm (6,30 palce)
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2 portů gigabitového 
Ethernetu

besoin d’aide?

For complete details about each WD Guardian 
Services plan, visit www.wdguardian.com

For the terms & conditions associated with 
WD Guardian Services, visit http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

Pour tous les détails sur WD Guardian Services, 
rendez-vous sur www.wdguardian.com

Pour tous les termes et conditions des WD Guardian 
Services, rendez-vous sur http://sup-
port.wdc.com/tc.asp

WD GUARDIAN
™

SERVICES
support plan / extension de garantie

4001-705886-A01

YEAR / ANS for / pour WD Sentinel DX4000

WD GUARDIAN
EXPRESS1

9. Snadná správa.
Vzdálený přístup vám umožňuje přidávat uživatele 
nebo snadno spravovat server WD Sentinel vašeho 
klienta. Díky panelu pro správu můžete v reálném 
čase vidět stav disku, pole RAID i sítě. Nabízí také 
snadno použitelné průvodce úlohami. Tito průvodci 
vám pomohou naplánovat zálohování a spravovat 
uživatelské účty i veřejné a soukromé složky. 

10. chráněn službou WD Guardian™ 
Services. 
Společnost WD poskytuje 
záruku a běžnou 
zákaznickou podporu 
všem vlastníkům serveru 
WD Sentinel. Služba 
WD Guardian Services 
poskytuje dodatečnou 
podporu a možnosti 
rozšířené záruky malým 
podnikům.


