
Nazwa produktu Numer modelu Cennik  

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 1-roczny: serwis sprzętu i ekspresowa wymiana części

WD Guardian Express — plan 3-letni: serwis sprzętu i ekspresowa wymiana części

WD Guardian Pro — plan 1-roczny: priorytetowa pomoc techniczna i ekspresowa wymiana części

WD Guardian Pro — plan 3-letni: priorytetowa pomoc techniczna i ekspresowa wymiana części

WD Guardian Extended Care — przedłużenie gwarancji o dodatkowe 2 lata

WDBLGT0120KBK-NESN

WDBLGT0080KBK-NESN

WDBLGT0060KBK-NESN

WDBLGT0040KBK-NESN

WDBBBT0000NNC-NASN

WDBMBC0000NNC-NASN

WDBLKF0000NNC-NASN 

WDBCYW0000NNC-NASN

WDBVMS0000NNC-NASN

1649,99 USD

1499,99 USD

1049,99 USD

 949,99 USD

 59,00 USD

 142,00 USD

 149,00 USD

 395,00 USD

 499,00 USD

Przewodnik dla sprzedawców

WD Sentinel™ DX4000
Sieciowy serwer magazynujący  
i usługi WD Guardian™

Co mówią klienci Co mówią recenzenci

Co mówią partnerzy:
„WD Sentinel nadaje się IDEALNIE do przechowywania materiałów wideo i 
kopii zapasowych naszych klientów. Uwielbiam go. Serwer jest przyłączony do 
domeny i przechowujemy na nim kopie zapasowe większości naszych stacji 
roboczych. Wkrótce będziemy także tworzyć na nim kopie zapasowe nowego 
systemu Windows MultiPoint Server. Służy nam również jako dodatkowy 
magazyn do archiwizacji nagrań wideo.” 
– Dana Epp, dyrektor zarządzający, Scorpion Software

Co mówią użytkownicy:
„Awarie komputerów należą u nas do rzadkości, ale w małej firmie bez personelu 
IT każda awaria jest poważna. Dzięki WD Sentinel przywrócenie komputera 
zajmuje dwie godziny zamiast dwóch dni.”  
– Dave Nickason, administrator działu obsługi prawnej, Dibble & Miller

„Pulpit administratora WD Sentinel jest prosty w obsłudze, a podłączenie 
komputerów PC do serwera nie mogłoby być łatwiejsze. Używamy go jako 
serwera plików, magazynu kopii zapasowych i rozwiązania dostępu zdalnego. 
Sprawdza się świetnie we wszystkich tych funkcjach.”  
– David Lii, z-ca menedżera portfolio, Saratoga Research Investment Management

„Serwer może także połączyć się z publicznym magazynem danych w chmurze 
internetowej, a aplikacje firmy WD nie tylko zdalny zapewniają dostęp do plików, 
ale także pozwalają udostępniać je pracownikom zewnętrznym, niezależnym 
konsultantom i filiom na całym świecie.”  
– Hot Hardware (Listopad 2011)

„Każdy element serwera WD Sentinel został zaprojektowany z myślą o łatwości 
obsługi. Widać to w każdym detalu — od wygodnego wyświetlacza LED na 
panelu przednim po procedurę dodawania lub wymiany dysków. Wystarczy 
umieścić nowy dysk w systemie, a WD Sentinel automatycznie odzyska dane 
i wybierze odpowiedni tryb RAID. WD Sentinel DX4000 oferuje mnóstwo 
użytecznych funkcji wspierających przede wszystkim integralność danych  
i bezawaryjną pracę, a producent położył silny nacisk na wydajność urządzenia.” 
– StorageReview.com (Grudzień 2011)

„WD Sentinel DX4000 może działać jako lokalny serwer plików w małych  
i średnich firmach, a możliwość połączenia z publicznym magazynem danych 
w chmurze internetowej pozwala chronić dane przed utratą w przypadku 
poważnej awarii.” 
– ChannelPro-SMB (Listopad 2011)

Western Digital, WD, logo WD i Put Your Life On It są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; WD Sentinel jest znakiem towarowym firmy Western Digital Technologies, 
Inc. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach. Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych 
krajach. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. Na naszej stronie internetowej pod adresem http://support.wdc.com/warranty można znaleźć szczegółowe 
warunki ograniczonej gwarancji oraz listę krajów z podziałem na regiony. Podano ceny obowiązujące w maju 2012 r. Cennik może ulec zmianie. 
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego.  
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Dlaczego WD Sentinel?

•	 	Producentem jest firma Western Digital®, światowy lider na rynku 
magazynów danych.

•	 	Urządzenie jest w pełni funkcjonalne, fabrycznie skonfigurowane, gotowe do 
pracy i łatwe do zainstalowania. 

•	 	Zestaw zawiera 25 licencji firmy Microsoft® na tworzenie kopii zapasowych  
i przywracanie plików dla systemu Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials

•	 	Komponenty przeznaczone dla serwerów 
- Dyski twarde WD RE klasy enterprise 
- Dwurdzeniowy procesor Intel® Atom™ D525 1,8 GHz

•	 	Funkcje klasy enterprise 
- Serwer kopii zapasowych 
- Zintegrowana deduplikacja na poziomie bloków

•	 	Pełna obsługa przyłączania do serwera Active Directory

•	 	Konkurencyjna cena


