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SpeSifikaSi

kapasitas dan 
Model

  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

persyaratan 
Sistem

Sambungan internet  
(untuk pembaruan sistem dan akses web)

Router kabel atau nirkabel dengan port 
10/100/1000 Ethernet yang tersedia 

antarmuka Gigabit Ethernet (2 port)
USB 3.0 (2 port)

CpU Intel® Atom™ D525 1,8 GHz Dual Core RAM  
2 GB 

Sistem Operasi 
Server

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

OS klien 
kompatibilitas

Windows XP® dengan service pack 3,  
hanya versi 32-bit

Windows Vista® dengan service pack 2,  
semua platform 32-bit atau 64-bit

Windows 8

Windows 7, semua platform 32-bit atau 64-bit

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

Mendukung backup Time Machine untuk klien 
Mac OS.

Dukungan berbagi file untuk Linux® dan UNIX®

*Mungkin memerlukan pembaruan sistem Anda dengan 
pembaruan MS dan WD terkini

RaiD sistem 2-drive, prakonfigurasi RAID 1
sistem 4-drive, prakonfigurasi RAID 5

autentikasi 
Jaringan

Penggabungan Direktori Aktif

Backup dan 
pemulihan

Backup yang dijalankan server hingga  
25 komputer, dengan deduplikasi tingkat blok*
Pemulihan bare-metal dan pemulihan tingkat 
file/folder*
*Berlaku untuk backup klien Windows saja.

Server media 
DLNa®

Memungkinkan karyawan untuk mengakses 
pustaka bersama WD Sentinel di jaringan 
daripada mengelola salinan berkas media di 
masing-masing komputer.

Spesifikasi 
Operasional

Suhu pengoperasian 5°C hingga 35°C
Suhu di luar pengoperasian -20°C hingga 65°C

Terkoneksi. 
Terlindungi. 

Berkolaborasi.

WD SeNtiNeL™ DX4000
Server Penyimpanan  

untuk Usaha Kecil

Untuk mengetahui detail tentang WD Sentinel, 
harap kunjungi: www.wdsentinel.com.

WD Sentinel sedang beraksi

LayaNaN WD GUaRDiaN™

Dukungan 
Standar

Termasuk dengan pembelian WD Sentinel. 

•  Dukungan teknis 30 hari gratis, sejak Anda 
pertama kali menelepon. Tersedia dengan 
periode garansi standar 3 tahun. 

• Layanan RMA standar1 

• Opsi penggantian lanjutan1

•  Penggantian perangkat keras cepat dengan 
biaya tambahan1

WD Guardian 
express 

Menyediakan penggantian suku cadang ekspres.2 

• Termasuk dukungan standar 

•  Dukungan perangkat keras dan penggantian 
suku cadang ekspres selama jangka waktu 
program2 

•  Pilih program 1 atau 3 tahun dengan opsi 
perpanjangan 

•  Harus diaktifkan dalam waktu 30 hari sejak 
tanggal pembelian

WD Guardian 
pro

Memberi akses ke Dukungan Teknis WD saat 
bantuan tambahan dibutuhkan.

•  Dukungan teknis saat jam kantor selama jangka 
waktu program3 

•  Dukungan perangkat keras dan penggantian 
suku cadang ekspres2 selama jangka waktu 
program 

•  Akses prioritas ke dukungan teknis melalui 
saluran dukungan khusus 

•  Pilih program 1 atau 3 tahun dengan opsi 
perpanjangan 

•  Harus diaktifkan dalam waktu 30 hari sejak 
tanggal pembelian

Garansi Standar Garansi terbatas 3 tahun mencakup wadah drive 
yang dikirimkan saat pembelian dan adaptor daya.  

WD Guardian 
extended Care

Memperpanjang garansi selama dua tahun 
berikutnya, menjadi total garansi selama lima 
tahun. 

•  Harus dibeli dan diaktifkan saat produk  
WD Sentinel masih dalam periode garansi 
terbatas standar tiga tahun 

•  Harus diaktifkan dalam waktu 30 hari sejak 
tanggal pembelian 

•  WD Guardian Extended Care tidak dapat 
diperpanjang untuk produk WD Sentinel  
yang sama 

1Untuk informasi lebih lanjut tentang Layanan RMA Standar, Opsi Penggantian Lanjutan dan Penggantian Perangkat 
Keras, serta waktu pemrosesan di wilayah Anda, kunjungi http://support.wdc.com. 
2WD membayar pengiriman ke lokasi pelanggan. Pelanggan membayar pengiriman komponen lama ke WD. Penggantian 
suku cadang ekspres bervariasi menurut kawasan. Untuk waktu dukungan servis dan waktu transit per kawasan, 
kunjungi www.wdguardian.com.
3Untuk memperoleh nomor telepon dukungan dan jam operasi di kawasan Anda, harap kunjungi http://support.wdc.com. 



1. Solusi WD, intel®, dan Microsoft® 
lengkap.
WD Sentinel memadukan perangkat keras dan perangkat 
lunak dari pemimpin industri. Menampilkan hard drive 
yang telah dioptimalkan sehingga memberikan keandalan, 
kualitas, dan kinerja yang tinggi. Prosesor Intel® Atom™ 
dual core dengan mudah menangani tugas komputasi 
dan kebutuhan penyimpanan file sehari-hari, sementara 
perangkat lunak Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials menyampaikan server yang aman dan mudah 
dikelola untuk lingkungan bisnis yang kecil.

2. penyiapan yang mudah. 
pengelolaan yang mudah. 
WD Sentinel hadir dengan semua yang Anda inginkan 

untuk memusatkan semua 
file bisnis Anda. Dasbor 
Administrasi dengan cepat 
memandu Anda melalui 
proses persiapan dan 
dengan cerdas WD Sentinel 
mengelola drive dan status 
jaringan, mengurangi waktu 
pemeliharaan agar Anda 
dapat fokus pada bisnis.

3. Mencakup fungsi backup hingga 
untuk 25 perangkat Windows dan 
Mac®. 
Melindungi hingga 25 komputer klien di jaringan Anda. 
Tidak perlu membeli lisensi perangkat lunak backup 
tambahan.

4. Dukungan kebijakan penyimpanan 
untuk data Backup. 
Tentukan kebijakan retensi data penyimpanan Anda 
(hanya untuk backup klien Windows) untuk memenuhi 
regulasi industri.

10 fitur penting teratas

5. akses jarak jauh yang aman. 
Karyawan dapat mengambil data bisnis saat berada di 
jalan atau di lokasi pelanggan menggunakan berbagai 
perangkat seluler, termasuk laptop, Ultrabook, tablet, dan 
ponsel cerdas. Selain itu, WD Sentinel memungkinkan 
bisnis memberi akses secara selektif kepada pelanggan, 
pemasok, dan lainnya di luar bisnis.

6. perlindungan data kelas perusahaan. 
WD Sentinel telah diprakonfigurasikan dengan hard drive 
yang telah dioptimalkan sehingga memberikan keandalan, 
kualitas, dan kinerja yang tinggi. WD Sentinel juga 
mengaktifkan RAID untuk kinerja dan perlindungan data 
serta mencakup kemampuan daya redundansi serta Gigabit 
Ethernet ganda yang dikonfigurasikan dalam mode failover.

7. penyimpanan virtual memakai 
target iSCSi. 
Mengelola dengan mudah 
penerapan, pengaturan, dan 
administrasi Target iSCSI 
menggunakan kemampuan 
Target iSCSI WD Sentinel 
yang mudah digunakan yang 
diberdayakan oleh StarWind®.

8. Dukungan Lengkap 
untuk Mac OS®.
WD Sentinel mendukung Apple® File Protocol (AFP), 
yang menyediakan kompatibilitas lengkap bagi 
mesin klien berbasis Mac OS. Sekarang Anda dapat 
memanfaatkan Bonjour® untuk menyambungkan 
perangkat secara otomatis seperti komputer dan printer, 
ke jaringan atau Anda dapat membackup dengan mulus 
Mac Anda memakai utilitas backup Time Machine® dari 
Apple. Dengan AFP, AFP Anda juga dapat menikmati 
transfer data yang lebih cepat melalui Ethernet dan 
mengelola server WD Sentinel memakai kemampuan 
Dasbor Administrasi untuk Mac.

2 colokan daya Atur 
ulang

2 port USB 3.0

Lebar: 6,30" (160 mm)
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2 port Gigabit 
Ethernet

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. administrasi yang mudah.
Akses jarak jauh memungkinkan Anda untuk 
menambahkan pengguna atau mengelola administrasi 
WD Sentinel klien Anda dengan mudah. Dasbor 
Administrasi memungkinkan Anda untuk melihat 
status sistem secara real-time untuk drive, RAID dan 
status jaringan serta berisi wizard tugas yang mudah 
digunakan untuk membantu Anda menjadwalkan 
backup, mengatur akun pengguna, dan menjalankan 
pengelolaan pembagian data pribadi.

10. Dilindungi oleh 
Layanan  
WD Guardian™. 
WD menawarkan 
dukungan pelanggan  
dan garansi standar 
kepada semua pemilik  
WD Sentinel. Layanan  
WD Guardian menyediakan 
pilihan dukungan dan 
garansi tambahan untuk 
pelanggan usaha kecil.


