
Ονομασία προϊόντος Αριθμός μοντέλου Τιμή  

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- πρόγραμμα 1 έτους για υποστήριξη υλικού & υπερταχεία αντικατάσταση 
εξαρτημάτων

WD Guardian Express- πρόγραμμα 3 ετών για υποστήριξη υλικού & υπερταχεία αντικατάσταση 
εξαρτημάτων

WD Guardian Pro- πρόγραμμα 1 έτους για τεχνική υποστήριξη υψηλής προτεραιότητας & 
υπερταχεία αντικατάσταση εξαρτημάτων

WD Guardian Pro- πρόγραμμα 3 ετών για τεχνική υποστήριξη υψηλής προτεραιότητας & 
υπερταχεία αντικατάσταση εξαρτημάτων

WD Guardian Extended Care- παρατείνει την εγγύηση για 2 πρόσθετα έτη

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

Οδηγός πωλήσεων
WD Sentinel™ DX4000
Διακομιστής αποθήκευσης 
σε δίκτυο και υπηρεσίες WD 
Guardian™

Τι λένε οι πελάτες Τι λένε οι αναθεωρητές

Τι λένε οι συνεργάτες καναλιού:
«Το σύστημα WD Sentinel αποτελεί ΤΕΛΕΙΑ επιλογή για την αποθήκευση 
ανεπεξέργαστων σκηνών βίντεο και όλων των αντιγράφων ασφαλείας των 
πελατών. Το λατρεύω. Ο τομέας του ενσωματώθηκε στους σταθμούς εργασίας 
μας και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας τους και θα συνεχίσω το χρησιμοποιώ 
για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ενός καινούριου διακομιστή πολλών 
σημείων (MultiPoint Server) των Windows. Επίσης το χρησιμοποιώ ως 
δευτερεύον σημείο αποθήκευσης για αρχειοθετημένες σκηνές βίντεο.» 
– Dana Epp, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της Scorpion Software

Τι λένε οι τελικοί χρήστες:
«Δεν έχουμε πολλές αποτυχίες υπολογιστών, αλλά σε μια μικρή επιχείρηση που 
δεν διαθέτει προσωπικό πλήρους απασχόλησης για τον τομέα της τεχνολογίας 
πληροφοριών, κάθε αποτυχία έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Με το σύστημα WD 
Sentinel, μπορούμε να επαναφέρουμε έναν υπολογιστή σε δύο ώρες αντί για δύο 
ημέρες.»  
– Dave Nickason, Νομικός διαχειριστής, Dibble & Miller

«Ο πίνακας εργαλείων του συστήματος WD Sentinel είναι πραγματικά εύχρηστος 
και η σύνδεση των υπολογιστών μας στον διακομιστή ήταν μια πανεύκολη 
διαδικασία. Το σύστημα αυτό αποτελεί για εμάς τον διακομιστή αρχείων μας, 
τη λύση για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και το σύστημα απομακρυσμένης 
πρόσβασης που χρησιμοποιούμε - όλα αυτά ταυτόχρονα.»  
– David Lii, Βοηθός διευθυντής χαρτοφυλακίου, Saratoga Research & Investment Management

«Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με παροχέα λύσεων αποθήκευσης 
σε δημόσιο νέφος και, στον τομέα του λογισμικού, το σύστημα της WD προσθέτει 
εφαρμογές που θα σας επιτρέψουν την απομακρυσμένη προσπέλαση και κοινή 
χρήση αρχείων με εξωτερικούς εργαζόμενους, ανεξάρτητους συμβούλους και 
δορυφορικά γραφεία σε οποιοδήποτε οπουδήποτε αλλού σε όλη την υφήλιο.»  
– Hot Hardware (Νοέμ. 2011)

«Κάθε τομέας του συστήματος WD Sentinel είναι σχεδιασμένος για απόλυτη 
ευχρηστία. Αυτό είναι εμφανές παντού, από την εξυπηρετική οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LED) στην μπροστινή πλευρά της συσκευής ως τη διεργασία 
προσθήκης ή εναλλαγής μονάδων - προσθέστε ή εναλλάξτε μονάδες και το 
σύστημα WD Sentinel αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα, από την ανάκτηση ως την 
εναλλαγή λειτουργιών RAID. Το σύστημα WD Sentinel DX4000 διαθέτει συνολικά 
πολλές καλές δυνατότητες--επικεντρωμένες κυρίως στην ακεραιότητα των 
δεδομένων και στον χρόνο λειτουργίας--με έντονη έμφαση στις επιδόσεις.» 
– StorageReview.com (Δεκ. 2011)

«Το σύστημα WD Sentinel DX4000 λειτουργεί και ως «χώρος αποθήκευσης σε 
επιτόπιο νέφος» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσφέρει στους χρήστες 
τη δυνατότητα σύνδεσης με παροχέα λύσεων αποθήκευσης σε δημόσιο νέφος, 
προστατεύοντας τις επιχειρήσεις από καταστροφικά αποτελέσματα.» 
– ChannelPro-SMB (Νοέμ. 2011)

Οι ονομασίες Western Digital και WD, το λογότυπο της WD και η ονομασία Put Your Life On It είναι σήματα κατατεθέντα της Western Digital Technologies, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία WD Sentinel 
είναι εμπορικό σήμα της Western Digital Technologies, Inc. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τα 
πραγματικά προϊόντα. Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε κάθε περιοχή της υφηλίου. Η περίοδος ισχύος της περιορισμένης σας εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα όπου αγοράσατε το προϊόν σας. Επισκεφτείτε 
τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση http:support.wdc.com/warranty για να βρείτε τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις της περιορισμένης εγγύησης που παρέχουμε και έναν κατάλογο με τις συγκεκριμένες 
χώρες που ανήκουν στις περιοχές αυτές. Όλες οι τιμές βασίζονται στους τιμοκαταλόγους που ισχύουν από τον Μάιο του 2012 και ενδέχεται να αλλάξουν. 
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα Terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας.  
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Γιατί να επιλέξω το σύστημα WD Sentinel;

•	 	Είναι προϊόν της Western Digital®, της κορυφαίας εταιρείας στον 
κόσμο όσον αφορά τις λύσεις αποθήκευσης.

•	 	Είναι πολυλειτουργικό, προδιαρθρώνεται στο εργοστάσιο και είναι 
εύκολο στη χρήση και στην εγκατάστασή του. 

•	 	Περιλαμβάνει 25 άδειες της Microsoft® για τη δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας και την ανάκτηση δεδομένων - Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials.

•	 	Διαθέτει εξαρτήματα τάξης διακομιστή 
- σκληρούς δίσκου WD RE επιχειρηματικής κλάσης 
- CPU διπλού πυρήνα Intel® Atom™ D525 1,8 GHz

•	 	Διαθέτει λειτουργίες επιχειρηματικής κλάσης 
- Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας βάσει διακομιστή 
- Ενσωματωμένη δυνατότητα απαλοιφής διπλοτύπων σε επίπεδο 
πλοκάδων.

•	 	Υποστηρίζει 100% την ενσωμάτωση διακομιστή υπηρεσιών 
καταλόγου Active Directory.

•	 	Έχει ανταγωνιστική τιμή.


