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EspEcificaçõEs

capacidades  
e modelos

  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

Requisitos do 
sistema

Ligação à Internet (para actualizações de 
sistema e acesso à Web)

Router com fios ou sem fios, com uma porta 
Ethernet 10/100/1000 disponível 

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

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

sistema operativo 
para servidores

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

compatibilidade 
com sO para 
clientes

Windows XP® com service pack 3, apenas 
versão de 32 bits

Windows Vista® com service pack 2,  
todas as plataformas de 32 bits ou 64 bits

Windows 8

Windows 7, todas as plataformas de 32 ou 
64 bits

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

Suporta cópias de segurança com  
Time Machine para clientes Mac OS

Suporte para partilha de ficheiros para Linux® 
e UNIX®

*Pode requerer actualização do sistema com as 
versões mais recentes da MS e WD

RaiD Sistemas de 2 unidades, RAID1  
pré-configurado
Sistemas de 4 unidades, RAID5  
pré-configurado

autenticação  
de rede

Associação a Active Directory

cópia de 
segurança  
e restauro

Cópia de segurança baseada no servidor de 
até 25 computadores, com deduplicação ao 
nível dos blocos*
Restauro completo e restauro ao nível dos 
ficheiros/pastas*
*Aplica-se apenas às cópias de segurança 
em clientes com Windows.

servidor 
multimédia DLNa®

Permite que os empregados acedam  
à biblioteca de multimédia partilhada do 
WD Sentinel na rede, em vez de manterem 
cópias dos ficheiros multimédia nos próprios 
computadores

Especificações de 
funcionamento

Temperatura operacional de 5°C a 35°C
Temperatura não operacional de  
-20°C a 65°C

Conecte. 
Proteja. 

Colabore.

WD sENtiNEL™ DX4000
Servidor de armazenamento para 

pequenas empresas

Para informações detalhadas completas acerca 
do WD Sentinel, visite: www.wdsentinel.com.

WD Sentinel em acção

sERviçOs WD GUaRDiaN™

assistência 
padrão

Incluído com a aquisição do WD Sentinel. 

•  Assistência técnica gratuita durante 30 dias 
a partir do momento da primeira chamada. 
Disponível com o período de garantia limitada 
padrão de 3 anos. 

• Serviços RMA padrão1 

• Opções avançadas de substituição1

•  Substituição rápida do hardware mediante 
custo adicional1

WD Guardian 
Express 

Fornece substituição de peças expresso.2 

• Inclui assistência padrão 

•  Assistência de hardware e substituição de 
peças expresso durante a duração do plano2 

•  Escolha o plano de um 1 ou 3 anos com opção 
de renovação 

•  A activação necessita de ser efectuada até  
30 dias a partir da data de aquisição

WD Guardian 
pro

Dá acesso à Assistência Técnica da WD quando 
é necessária assistência suplementar.

•  Assistência técnica nas horas de expediente 
durante a duração do plano3 

•  Assistência de hardware e substituição de 
peças expresso2 durante a duração do plano 

•  Acesso prioritário à assistência técnica através 
de uma linha de assistência específica

•  Escolha o plano de um 1 ou 3 anos com opção 
de renovação 

•  A activação necessita de ser efectuada até  
30 dias a partir da data de aquisição

Garantia padrão A garantia limitada de 3 anos cobre  
a embalagem, as unidades expedidas aquando  
da aquisição e o adaptador de energia.

WD Guardian 
Extended care

Aumenta em dois anos o período de garantia, 
passando a um total de 5 anos. 

•  Esta opção deve ser adquirida e activada 
enquanto o produto WD Sentinel ainda está 
no período de três anos de garantia limitada 
padrão 

•  A activação necessita de ser efectuada até  
30 dias a partir da data de aquisição 

•  O WD Guardian Extended Care não pode ser 
renovado pelo mesmo período do WD Sentinel 

1Para obter mais informações sobre os Serviços RMA padrão, Opções avançadas de substituição  
e Substituição rápida de hardware, bem como os tempos de resposta na sua região,  
visite http://support.wdc.com. 
2A WD paga a expedição até às instalações do cliente. O cliente paga a expedição da peça antiga de volta  
à WD. A substituição de peças expresso varia consoante a região. Para saber quais os tempos de serviço  
e de transporte de acordo com a região, visite www.wdguardian.com.
3Para obter os números de telefone e as horas de assistência na sua região, visite http://support.wdc.com. 



1. solução WD, intel® e Microsoft® 
completa.
O WD Sentinel reúne hardware e software de 
líderes do sector. Inclui unidades de disco rígido 
optimizadas para fins de qualidade, desempenho  
e fiabilidade. Um processador de dois núcleos 
Intel® Atom™ que gere facilmente as exigências 
quotidianas de computação e armazenamento de 
ficheiros, e o software Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials que proporciona um servidor 
de armazenamento seguro e fácil de gerir para 
ambientes de pequenas empresas.

2. fácil de configurar. fácil de gerir. 
O WD Sentinel inclui tudo aquilo de que necessita 
para centralizar os ficheiros da sua empresa.  

O painel de administração 
orienta-o facilmente 
através do processo de 
configuração e o Sentinel 
gere, de forma inteligente, 
o estado da unidade e da 
rede, reduzindo o tempo 
de manutenção, para que 
possa concentrar-se no 
seu negócio.

3. inclui a funcionalidade de cópia de 
segurança de até 25 dispositivos 
com Windows e Mac®. 
Protege até 25 computadores cliente ligados à sua 
rede. Sem necessidade de adquirir licenças de 
software de cópia de segurança adicionais.

4. suporte para políticas de retenção 
de dados de cópias de segurança. 
Defina a sua política de retenção de dados de cópias 
de segurança (apenas para cópias de segurança 
de clientes com Windows) de modo a cumprir as 
regulamentações da indústria.

as 10 características-chave

5. acesso remoto seguro. 
Os empregados podem aceder aos dados empresariais 
em viagem ou nas instalações dos clientes através de 
uma série de dispositivos móveis, incluindo portáteis, 
Ultrabooks, tablets e smartphones. O WD Sentinel 
permite ainda que as empresas concedam acesso 
seguro selectivo a clientes, fornecedores e outras 
pessoas não pertencentes à empresa.

6. protecção de dados de classe 
empresarial.
O WD Sentinel vem pré-configurado com unidades de 
disco rígido optimizadas para qualidade, desempenho 
e fiabilidade. Está também activado para RAID para 
fins de desempenho e protecção de dados e inclui 
capacidade de energia redundante e Ethernet Gigabit 
dupla configurada no modo de recuperação pós-falha.

7. armazenamento virtual através de 
iscsi target. 
Gira facilmente  
a implementação, 
configuração  
e administração do  
iSCSI Target utilizando  
a funcionalidade iSCSI 
Target excepcionalmente 
fácil de utilizar do  
WD Sentinel, apoiada por StarWind®.

8. suporte completo para Mac Os®.
O WD Sentinel suporta o protocolo de ficheiros da 
Apple® (AFP), que permite um suporte completo 
para máquinas cliente com Mac OS. Agora pode 
utilizar o Bonjour® para ligar automaticamente à rede 
dispositivos como computadores e impressoras,  
ou efectuar cópias de segurança do seu Mac com  
o utilitário de cópia de segurança da Apple,  
Time Machine®. Utilizando o AFP poderá igualmente 
tirar partido de transferências de dados mais rápidas 
através da Ethernet e gerir o servidor WD Sentinel com 
a funcionalidade de painel de administração para Mac.

2 fichas de 
alimentação

Reinicia- 
lização

2 portas 
USB 3.0

Largura: 6,30" (160 mm)
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2 portas 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. fácil administração.
O acesso remoto permite-lhe adicionar utilizadores 
ou administrar facilmente o WD Sentinel do seu 
cliente. O painel de administração permite visualizar 
em tempo real o estado do sistema da unidade,  
o estado do RAID e da rede, e inclui assistentes  
de tarefas fáceis de utilizar para o ajudar  
a definir agendamentos de cópias de segurança,  
a administrar contas de utilizador e a gerir partilhas 
públicas e privadas.

10. protegido por 
WD Guardian™ 
services.
A WD oferece assistência 
ao cliente e garantia 
padrão para todos  
os proprietários de  
WD Sentinel.  
O WD Guardian Services 
proporciona opções de 
garantia e assistência 
adicional para os clientes 
de pequenas empresas.


