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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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Dane techniczne

Pojemności  
i modele

  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

Wymagania 
systemowe

Połączenie z Internetem (wymagane do 
aktualizacji systemu i dostępu przez Internet)

Router przewodowy lub bezprzewodowy  
z portem Ethernet 10/100/1000 

interfejs Gigabit Ethernet (2 porty)
USB 3.0 (2 porty)

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

System operacyjny 
serwera

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

Kliencki system 
operacyjny 
zgodność

Windows XP® z dodatkiem Service Pack 3,  
tylko wersje 32-bitowe

Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 2, 
wszystkie platformy 32- i 64-bitowe

Windows 8

Windows 7, wszystkie platformy 32- i 64-bitowe

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

Obsługa tworzenia kopii zapasowych  
w programie Time Machine na komputerach  
z systemem Mac OS

Udostępnianie plików w systemach 
operacyjnych Linux® i UNIX®

*Może wymagać zainstalowania najnowszych 
aktualizacji systemu publikowanych przez firmy 
Microsoft i WD

RaiD Systemy dwudyskowe: fabrycznie 
skonfigurowany tryb RAID 1
Systemy czterodyskowe: fabrycznie 
skonfigurowany tryb RAID 5

Uwierzytelnianie 
w sieci

Współpraca z usługą Active Directory

tworzenie kopii 
zapasowych  
i przywracanie 
danych

Przechowywane na serwerze kopie zapasowe 
do 25 komputerów z deduplikacją na poziomie 
bloków*
Przywracanie pełne („bare metal”) oraz 
przywracanie pojedynczych plików i folderów*
*Dotyczy tylko kopii zapasowych klientów  
z systemem Windows.

Serwer 
multimediów 
DLna®

Zamiast kopiować pliki na osobiste komputery, 
pracownicy mogą korzystać ze wspólnych  
bibliotek multimediów dostępnych na serwerze 
WD Sentinel.

Środowisko pracy Temperatura podczas pracy: 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania:  
-20°C do 65°C

Dostępność.
Ochrona.

Współpraca.

WD SentineL™ DX4000
Serwer magazynujący dla małych firm

Szczegółowe informacje o serwerze WD Sentinel są 
dostępne na stronie internetowej:  
www.wdsentinel.com

WD Sentinel w działaniu

USłUgi WD gUaRDian™ 

Standardowa 
pomoc 
techniczna

Usługi świadczone dla każdego zakupionego 
serwera WD Sentinel. 

•  Bezpłatna 30-dniowa pomoc techniczna 
przez telefon (od dnia pierwszego telefonu). 
Usługa wchodzi w skład standardowej 3-letniej 
ograniczonej gwarancji. 

• Standardowe usługi RMA1 

• Opcje wymiany awansem1

•  Szybka wymiana sprzętu za dodatkową opłatą1

WD guardian 
express 

Ekspresowa wymiana części.2 

• Obejmuje standardową pomoc techniczną 

•  Serwis sprzętu i ekspresowa wymiana części  
w okresie obowiązywania umowy2 

•  Do wyboru roczny lub trzyletni plan  
z możliwością przedłużenia 

•  Usługa musi zostać aktywowana w ciągu 30 dni  
od daty zakupu

WD guardian 
Pro

Dostęp do pomocy technicznej firmy WD  
w sytuacjach wymagających dodatkowego wsparcia.

•  Pomoc techniczna w godzinach pracy w okresie 
obowiązywania umowy3 

•  Serwis sprzętu i ekspresowa wymiana części2  
w okresie obowiązywania umowy 

•  Specjalna linia pomocy technicznej  
z priorytetowym dostępem 

•  Do wyboru roczny lub trzyletni plan  
z możliwością przedłużenia 

•  Usługa musi zostać aktywowana w ciągu 30 dni  
od daty zakupu

gwarancja 
standardowa

3 lata ograniczonej gwarancji na obudowę, dyski 
dostarczone z urządzeniem oraz zasilacz.

WD guardian 
extended care

Wydłuża okres ograniczonej gwarancji  
o dodatkowe dwa lata, do pięciu lat łącznie. 

•  Usługę można zakupić i aktywować tylko  
w okresie obowiązywania standardowej, 
trzyletniej ograniczonej gwarancji na produkt  
WD Sentinel 

•  Usługa musi zostać aktywowana w ciągu 30 dni  
od daty zakupu 

•  Usługi WD Guardian Extended Care nie można 
przedłużyć dla tego samego produktu  
WD Sentinel 

1Aby uzyskać więcej informacji o standardowych usługach RMA oraz opcjach wymiany  
z wyprzedzeniem i ekspresowej wymiany części, a także sprawdzić czas realizacji zlecenia  
w poszczególnych regionach, zobacz http://support.wdc.com. 
2Firma WD ponosi koszty wysyłki do siedziby klienta. Klient ponosi koszty wysyłki 
uszkodzonej części do firmy WD. Czas realizacji ekspresowej wymiany części zależy od 
regionu. Szczegółowe informacje o czasie realizacji usług i terminach dostawy są dostępne 
na stronie internetowej www.wdguardian.com.
3Numery telefonu i godziny pracy w poszczególnych regionach są dostępne na stronie 
internetowej http://support.wdc.com. 



1. Kompleksowe rozwiązanie oparte na 
technologiach firm WD, intel®  
i Microsoft®.
Serwer WD Sentinel łączy w sobie sprzęt  
i oprogramowanie wiodących w branży producentów. 
Zawiera dyski twarde zoptymalizowane pod kątem 
niezawodności, jakości i wydajności. Dwurdzeniowy 
procesor Intel® Atom™ z łatwością obsługuje rutynowe 
zadania związane z magazynowaniem plików, a system 
operacyjny Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials 
udostępnia bezpieczny i łatwy w zarządzaniu serwer 
przeznaczony dla środowisk małych firm.

2. łatwa instalacja. łatwe zarządzanie. 
Serwer WD Sentinel zapewnia wszystko, czego potrzeba, 

aby scentralizować firmowe 
pliki. Panel administracyjny 
prowadzi użytkownika 
przez kolejne kroki instalacji 
urządzenia, a serwer  
WD Sentinel inteligentnie 
zarządza stanem dysków 
i sieci bez interwencji 
personelu, co pozwala 
pracownikom skupić się na 
najważniejszych zadaniach.

3. zestaw zawiera licencję na 
oprogramowanie do tworzenia kopii 
zapasowych 25 urządzeń Windows  
i Mac®. 
Ochrona do 25 komputerów klienckich w sieci. Nie 
ma potrzeby kupowania dodatkowych licencji na 
oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych.

4. Obsługa retencji kopii zapasowych. 
Zdefiniowanie zasad retencji danych (tylko dla kopii 
zapasowych klientów Windows) pozwala zagwarantować 
zgodność z obowiązującymi przepisami.

10 najważniejszych cech

5. Bezpieczny dostęp zdalny. 
Pracownicy korzystający z urządzeń mobilnych, takich jak 
laptopy, ultrabooki, tablety i smartfony, mogą korzystać  
z danych biznesowych nawet gdy są w podróży lub  
w siedzibie klienta. Serwer WD Sentinel umożliwia ponadto 
selektywne udzielanie dostępu klientom, dostawcom  
i innym osobom z zewnątrz.

6. Bezpieczne dane na dyskach klasy 
enterprise. 
Serwer WD Sentinel zawiera fabrycznie skonfigurowane dyski 
twarde zoptymalizowane pod kątem niezawodności, jakości  
i wydajności. Macierz RAID zapewnia wysoką wydajność  
i ochronę danych. Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy 
i podwójny interfejs Gigabit Ethernet z przełączaniem 
awaryjnym dodatkowo zwiększają niezawodność systemu.

7. Wirtualny magazyn danych iScSi target. 
Łatwe wdrażanie, 
konfigurowanie  
i administrowanie lokalizacji 
docelowych iSCSI za pomocą 
wyjątkowo łatwej w obsłudze 
funkcji iSCSI Target serwera  
WD Sentinel, opracowanej 
przez firmę StarWind®.

8. Pełne wsparcie systemu Mac OS®.
Serwer WD Sentinel obsługuje protokół Apple® File Protocol 
(AFP), który zapewnia pełną zgodność z komputerami 
klienckimi z systemem operacyjnym Mac OS. Usługa 
Bonjour® automatycznie podłącza urządzenia, takie 
jak komputery i drukarki, do sieci firmowej, a program 
Apple Time Machine® tworzy kopie zapasowe danych 
przechowywanych na komputerach Mac. Protokół AFP 
zapewnia także szybszy transfer plików w sieci Ethernet  
i umożliwia zarządzanie serwerem WD Sentinel za pomocą 
panelu administracyjnego na komputerach Mac.

2 gniazda 
zasilania

Reset 2 porty USB 3.0

Szerokość: 6,30" (160 mm)
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2 porty 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. łatwa administracja.
Konfigurowanie użytkowników i inne zadania związane 
z administrowaniem serwerem WD Sentinel można 
wykonywać zdalnie. Panel administracyjny wyświetla 
aktualny stan urządzenia, macierzy RAID i sieci, a także 
umożliwia wykonywanie zadań takich jak tworzenie 
harmonogramu kopii zapasowych oraz zarządzanie 
kontami użytkowników i udziałami sieciowymi przy  
użyciu łatwych w obsłudze kreatorów. 

10. Ochrona inwestycji dzięki usługom 
WD guardian™. 
Firma WD oferuje 
standardową pomoc 
techniczną i serwis 
gwarancyjny dla wszystkich 
posiadaczy urządzeń  
WD Sentinel. Usługi  
WD Guardian udostępniają 
rozszerzone opcje pomocy 
technicznej i serwisu 
gwarancyjnego, przeznaczone 
specjalnie dla małych firm.


