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SpecificatieS

capaciteiten en 
modellen

  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

Systeemvereisten Internetverbinding  
(voor systeemupdates en webtoegang)

Bekabelde of draadloze router met een 
beschikbare 10/100/1000 Ethernet-poort 

interface Gigabit Ethernet (2 poorten)
USB 3.0 (2 poorten)

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

Serverbesturing-
ssysteem

Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials

clientbesturing- 
ssysteem 
compatibiliteit

Windows XP® met servicepack 3,  
alleen 32-bits versies

Windows Vista® met servicepack 2,  
alle 32-bits en 64-bits platformen

Windows 8

Windows 7, alle 32-bits of 64-bits 
platformen

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

Ondersteunt back-ups met Time Machine 
voor Mac OS-clients

Ondersteuning voor het delen van 
bestanden in Linux® en UNIX®

*Het systeem moet mogelijk worden bijgewerkt  
met de nieuwste updates van MS en WD

RaiD Systemen met 2 schijven, Vooraf 
geconfigureerd in RAID1
Systemen met 4 schijven, Vooraf 
geconfigureerd in RAID5

Netwerkverificatie Synchronisatie met Active Directory

Back-up en herstel Serverback-ups voor maximaal 25 
computers, met deduplicatie op blokniveau*
Bare-metal herstel en herstel van bestanden 
en mappen*
*Alleen van toepassing op back-ups van 
Windows-clients.

DLNa®-mediaserver Hiermee hebben werknemers toegang 
tot de gedeelde mediabibliotheek van 
WD Sentinel op het netwerk, waardoor 
het niet nodig is om exemplaren van 
mediabestanden op hun eigen computers 
te hebben

Bedrijfsspecificaties Bedrijfstemperatuur 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur -20°C tot 65°C

Verbinden. 
Beveiligen. 

Samenwerken.

WD SeNtiNeL™ DX4000
Opslagserver voor kleine kantoren

Ga voor volledige details van WD Sentinel naar: 
www.wdsentinel.com.

WD Sentinel in actie

WD GUaRDiaN™ SeRviceS

Standaardon- 
dersteuning

Inbegrepen bij de aankoop van WD Sentinel.

•  Dertig dagen gratis technische 
ondersteuning vanaf het moment dat  
u de eerste keer belt. Verkrijgbaar met een 
standaard garantieperiode van 3 jaar.

• Standaard RMA-services1

• Geavanceerde vervangingsmogelijkheden1

•  Snelle vervanging van hardware tegen extra 
vergoeding1

WD Guardian 
express 

Biedt snelle vervanging van onderdelen.2

• Omvat de standaardondersteuning 

•  Ondersteuning voor hardware en snelle 
vervanging van onderdelen tijdens de duur 
van het plan2

•  Kies tussen een plan van 1 of van 3 jaar met 
de mogelijkheid om het te verlengen 

•  Moet worden geactiveerd binnen 30 dagen  
na aankoop

WD Guardian pro Biedt toegang tot de technische 
ondersteuning van WD wanneer extra hulp 
vereist is.

•  Technische ondersteuning tijdens de 
werkuren tijdens de duur van het plan3

•  Ondersteuning voor hardware en snelle 
vervanging van onderdelen2 tijdens de duur 
van het plan

•  Prioriteitstoegang tot technische 
ondersteuning via een specifieke 
ondersteuningslijn

•  Kies tussen een plan van 1 of van 3 jaar met 
de mogelijkheid om het te verlengen

•  Moet worden geactiveerd binnen 30 dagen 
na aankoop

Standaard-
garantie

Beperkte garantie van drie jaar dekt de 
behuizing, de bij aankoop geïnstalleerde  
schijven en de netadapter.

WD Guardian 
extended care

Verlengt de garantie met twee jaar voor een 
totale beperkte garantie van vijf jaar. 

•  Moet worden gekocht en geactiveerd terwijl 
uw WD Sentinel-product nog binnen de 
standaard beperkte garantieperiode van drie 
jaar valt 

•  Moet worden geactiveerd binnen 30 dagen  
na aankoop 

•  WD Guardian Extended Care kan niet 
worden verlengd voor hetzelfde  
WD Sentinel-product

1Voor meer informatie over standaard RMA-services, geavanceerde vervangingsmogelijkheden, een snelle 
vervanging van hardware en de doorlooptijden voor uw regio, bezoekt u http://support.wdc.com. 
2WD betaalt voor de verzending naar de locatie van de klant. De klant betaalt de verzending van het 
oude onderdeel naar WD. Snelle vervanging van onderdelen varieert per regio. Ga voor informatie over 
ondersteuningstijden en verzendtijden naar www.wdguardian.com.
3Bezoek http://support.wdc.com voor de telefoonnummers en uren voor ondersteuning in uw regio. 



1. Uitgebreide oplossing van WD, intel® 
en Microsoft®.
WD Sentinel combineert hardware en software van 
toonaangevende producenten. Met harde schijven die 
geoptimaliseerd zijn voor betrouwbaarheid, kwaliteit 
en prestaties. Een Intel® Atom™ dual-core-processor 
voert met gemak de dagelijkse vereisten uit voor 
computerwerk en bestandsopslag, en Windows® 
Storage Server 2008 R2 Essentials zorgt voor een 
veilige en gemakkelijk te beheren opslagserver voor 
kleine kantoren.

2. eenvoudig te installeren. eenvoudig te 
beheren. 

WD Sentinel wordt geleverd 
met alles wat u nodig hebt 
om uw bedrijfsbestanden 
te centraliseren. Het 
beheerdashboard begeleidt 
u tijdens het installatieproces 
en Sentinel beheert de schijf- 
en netwerkstatus intelligent, 
wat zorgt voor minder 
onderhoudstijd, zodat u zich 
op uw bedrijf kunt richten.

3. inclusief back-upfunctionaliteit voor 
maximaal 25 Windows- en Mac®-
apparaten. 
Bescherm maximaal 25 clientcomputers op uw netwerk.  
U hoeft geen extra licenties voor back-upsoftware te kopen.

4. Ondersteuning voor bewaarbeleid van 
gegevens in back-up. 
Definieer het bewaarbeleid van gegevens in back-ups 
(alleen voor back-ups van Windows-clients) om te 
voldoen aan regelgeving.

De 10 belangrijkste kenmerken

5. Beveiligde externe toegang. 
Werknemers kunnen bedrijfsgegevens onderweg of 
op locatie bij de klant ophalen via een groot aantal 
mobiele apparaten, zoals laptops, ultrabooks, tablets en 
smartphones. Daarnaast kunnen bedrijven met WD Sentinel 
selectief veilige toegang verlenen aan klanten, leveranciers 
en anderen van buiten het bedrijf.

6. Gegevensbeveiliging van wereldklasse. 
WD Sentinel is vooraf geconfigureerd met harde schijven 
die geoptimaliseerd zijn voor betrouwbaarheid, kwaliteit 
en prestaties. Het apparaat is tevens geschikt voor RAID 
voor prestaties en gegevensbeveiliging, en is inclusief 
redundante voedingsmogelijkheid en dubbele Gigabit 
Ethernet geconfigureerd in failover-modus.

7. virtuele opslag met iScSi target. 
Beheer eenvoudig het 
gebruik, de instellingen 
en het beheer van iSCSI 
Target met de uitzonderlijke 
gebruiksvriendelijke iSCSI 
Target-functies van  
WD Sentinel, die worden 
ondersteund door StarWind®.

8. volledige ondersteuning voor Mac OS®.
WD Sentinel ondersteunt Apple® Filing Protocol (AFP), 
waardoor het volledig compatibel is met client-machines 
die op Mac OS werken. U kunt u gebruikmaken van 
Bonjour® om automatisch verbinding te maken met 
apparaten zoals computers en printers op uw netwerk 
of u kunt naadloos back-ups maken van uw Mac met 
Apple Time Machine®. Met AFP kunt u tevens profiteren 
van een snellere gegevensoverdracht via Ethernet en uw 
WD Sentinel-server beheren met het beheerdashboard 
voor Mac.

Twee stekkers Reset 2 USB 3.0- 
poorten

Breedte: 160 mm
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2 Gigabit 
Ethernet-poorten

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. eenvoudig beheer.
Met externe toegang kunt de gebruikers toevoegen of 
gemakkelijk WD Sentinel van uw client beheren. Met het 
beheerdashboard kunt u in realtime de schijf-, RAID- en 
netwerkstatus bekijken, en het bevat gemakkelijk te 
gebruiken taakwizards voor het instellen van back-
upschema's, het beheren van gebruikersaccounts en 
het beheren van openbare en privé-shares. 

10. Beschermd door  
WD Guardian™ Services. 
WD biedt 
standaardklantenservice 
en -garantie aan alle 
eigenaars van  
WD Sentinel.  
WD Guardian 
Services bieden extra 
ondersteuning en 
garantiemogelijkheden 
voor kleine bedrijven.


