
Productnaam Modelnummer Prijzen  

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: plan van 1 jaar - hardware-ondersteuning en snelle vervanging van onderdelen

WD Guardian Express: plan van 3 jaar - hardware-ondersteuning en snelle vervanging van onderdelen

WD Guardian Pro: plan van 1 jaar - technische ondersteuning met prioriteit en snelle vervanging van onderdelen

WD Guardian Pro: plan van 3 jaar - technische ondersteuning met prioriteit en snelle vervanging van onderdelen

WD Guardian Extended Care: breidt de garantie uit met 2 jaar

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

Verkoopgids

WD Sentinel™ DX4000
Netwerkopslagserver en WD 
Guardian™ Services

Wat klanten zeggen Wat recensenten zeggen

Wat onze kanaalpartners zeggen:
'WD Sentinel werkt PERFECT voor hem opslaan van ruwe videobeelden en 
alle clientback-ups. Ik vind het geweldig. Hij is gekoppeld aan ons domein en 
maakt back-ups van onze werkstations. Binnenkort zullen we hem gebruiken 
om back-ups te maken van een nieuwe Windows MultiPoint Server. Ik gebruik 
hem ook als secundaire opslag voor gearchiveerde videobeelden.' 
- Dana Epp, CEO, Scorpion Software

Wat eindgebruikers zeggen:
'We hebben niet veel pc-storingen, maar in een klein bedrijf zonder full-time 
IT-personeel is elke storing een ramp. Dankzij WD Sentinel kunnen we een pc 
in twee uur herstellen in plaats van in twee dagen.'  
- Dave Nickason, hoofd juridische zaken, Dibble & Miller 

'WD Sentinel Dashboard is heel gebruiksvriendelijk. Onze pc's op de server 
aansluiten was een eitje. Het is onze bestandsserver, back-upoplossing en 
oplossing voor externe toegang geworden, alles in één.'  
- David Lii, assistent-portfoliomanager, Saratoga Research Investment Management 

'U kunt ook verbinding maken met een aanbieder van "openbare cloud-
opslag". En WD voegt extra softwareapplicaties toe waarmee u externe 
toegang krijgt tot bestanden en bestanden kunt delen met externe 
medewerkers, onafhankelijke adviseurs en externe kantoren op een andere 
plaats in de wereld.'  
- Hot Hardware (nov 2011)

'Elk deel van de WD Sentinel is ontworpen met het oog op 
gebruiksvriendelijkheid. Dit is overal zichtbaar, van het led-paneel aan de 
voorkant van het apparaat tot de manier waarop schijven worden toegevoegd 
of vervangen. Voeg schijven toe of vervang ze en de WD Sentinel doet de 
rest, van herstel tot het wijzigen van de RAID-modi. In het algemeen biedt de 
WD Sentinel DX4000 veel goede functies, vooral voor gegevensintegriteit en 
minder uitvaltijd, met een sterke nadruk op prestaties.' 
- StorageReview.com (dec 2011)

'De WD Sentinel DX4000 werkt ook als "cloud-opslag op locatie" voor kleine 
en middelgrote bedrijven; gebruikers kunnen verbinding maken met een 
aanbieder van openbare opslag, waardoor het bedrijf tegen calamiteiten 
wordt beschermd.' 
- ChannelPro-SMB (nov 2011)

Western Digital, WD, het WD-logo en Put Your Life On It zijn gedeponeerde merken in de VS en andere landen. WD Sentinel is een merk van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere 
bedrijven. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van het feitelijke product. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar. De termijn van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. 
Bezoek onze website op http://support.wdc.com/warranty voor informatie over de voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de specifieke landen in de regio's. All prijzen zijn gebaseerd op de prijslijst van mei 2012 en kunnen 
worden gewijzigd.' 

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving.  4178-705310-G03 Dec 2013

Waarom WD Sentinel?

•	 Het apparaat is van Western Digital®, de wereldleider op het 
gebied van opslagoplossingen.

•	 Het apparaat is alomvattend, vooraf geconfigureerd in de 
fabriek, klaar voor gebruik en gemakkelijk te installeren. 

•	 Het wordt geleverd met 25 licenties voor Microsoft®-back-up 
en herstel - Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

•	 Het apparaat is gebouwd met componenten van serverklasse 
- WD RE-harde schijven van ondernemingskwaliteit 
- Intel® Atom™ D525 1,8 GHz-dubbelkerns-CPU

•	 Het apparaat beschikt over functionaliteit op 
ondernemingsniveau 
- Servergebaseerde back-up 
- Geïntegreerde deduplicatie op blokniveau

•	 Synchronisatie met Active Directory wordt 100% ondersteund

•	 Het apparaat is concurrerend geprijsd


