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ข้อมูลจำ�เพ�ะ

คว�มจุและรุ่น   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

ร�ยละเอียดระบบขั้น

ต่ำ�ที่ต้องก�ร

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (สำาหรับการอัพเดตระบบและ
การเข้าถึงเว็บ)

เราเตอร์แบบมีสายหรือไร้สายที่มีพอร์ทอีเธอร์เน็ต 
10/100/1000 

อินเตอร์เฟซ กิกะบิทอีเธอร์เน็ต (2 พอร์ท)
USB 3.0 (2 พอร์ท)

CPU Intel® Atom™ D525 1.8 GHz Dual Core  
2 GB RAM 

ระบบปฏิบัติก�ร

เซิร์ฟเวอร์

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

OS ไคลเอนต์ 
คว�มเข้�กันได้

Windows XP® พร้อมด้วย service pack 3 เวอร์ชั่น 
32 บิทเท่านั้น

Windows Vista® พร้อมด้วย service pack 2 แบบ  
32 บิทหรือ 64 บิททุกรุ่น

Windows 8

Windows 7 ทั้งเวอร์ชั่น 32 บิท หรือ 64 บิท

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

สนับสนุนการสำารองข้อมูลด้วย Time Machine  
สำาหรับไคลเอนต ์Mac OS

สนับสนุนการแบ่งปันไฟล์สำาหรับ Linux® และ UNIX®

*อาจต้องอัพเดตระบบของคุณด้วยอัพเดต MS และ WD  
เวอร์ชั่นล่าสุดเสียก่อน

RAID ระบบ 2 ไดร์ฟ ตั้งค่าล่วงหน้าเป็น RAID 1
ระบบ 4 ไดร์ฟ ตั้งค่าล่วงหน้าเป็น RAID 5

ก�รตรวจสอบสิทธิ์

ก�รเข้�ใช้เครือข่�ย

เชื่อมต่อไดเร็กทอรี่แบบแอคทีฟ

สำ�รองและกู้คืนข้อมูล สำารองข้อมูลด้วยเซิร์ฟเวอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
สูงสุด 25 เครื่อง ด้วยการทำาซ้ำาข้อมูลระดับบล็อก*
การกู้คืนข้อมูลแบบแบร์-เมทัลและการกู้คืนข้อมูลระดับ
ไฟล/์โฟลเดอร*์
*สำาหรับการสำารองข้อมูลไคลเอนต ์Windows เท่านั้น

มีเดียเซิร์ฟเวอร์ 
DLNA®

ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถเข้าถึง WD Sentinel  
ที่แบ่งปันไลบรารีมีเดียของคุณในเครือข่ายได้แทนที่จะ
ต้องเก็บรักษาสำาเนาไฟล์มีเดียไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวแต่ละเครื่อง

ข้อมูลจำ�เพ�ะในก�ร

ใช้ง�น

อุณหภูมิในการทำางาน 5°C ถึง 35°C
อุณหภูมิเมื่อไม่ทำางาน -20°C ถึง 65°C

เชื่อมโยง
ปกป้อง

ท ำางานรว่มกนั

WD SeNtINeL™ DX4000
เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำาหรับธุรกิจขนาดเล็ก

สำาหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ WD Sentinel โปรดไปที่: 
www.wdsentinel.com

WD Sentinel ปฏิบัติหน้าที่

บริก�ร WD GUARDIAN™

ก�รสนับสนุน

ม�ตรฐ�น

ให้มาด้วยเมื่อซื้อผลิตภัณฑ ์WD Sentinel 

•  การสนับสนุนทางเทคนิคฟร ี30 วันนับตั้งแต่ครั้งแรก
ที่คุณโทร มีบริการภายในช่วงเวลาการรับประกันแบบ
จำากัดเงื่อนไขมาตรฐาน 3 ปี 

•  บริการ RMA มาตรฐาน1 

•  บริการเสริมการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นสูง1

•  บริการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ด่วนโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม1

WD Guardian 
express 

บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด่วน2 

• มีบริการสนับสนุนมาตรฐาน 

•  บริการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ด่วนภายในระยะเวลาของแผนการบริการ2 

•  เลือกตัวเลือกการต่ออายุบริการ 1 ปี หรือ 3 ปี 

•  ต้องเปิดใช้งานภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ

บริก�ร WD 
Guardian Pro

รับบริการสนับสนุนทางเทคนิคของ WD เมื่อต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ

•  การสนับสนุนทางเทคนิคในช่วงเวลาทำาการภายในระยะ
เวลาของแผนการบริการ3 

•  บริการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ด่วน2 ภายในระยะเวลาของแผนการบริการ 

•  สิทธิ์การรับบริการสนับสนุนทางเทคนิคก่อนโดยผ่าน
ทางสายด่วนการสนับสนุน 

•  เลือกตัวเลือกการต่ออายุบริการ 1 ปี หรือ 3 ปี 

•  ต้องเปิดใช้งานภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ

ก�รรับประกัน

ม�ตรฐ�น

การรับประกันแบบจำากัดเงื่อนไข 3 ปีครอบคลุมถึงกรอบ 
ไดร์ฟที่ให้มาด้วยเมื่อซื้อ และอะแด็ปเตอร์พลังงาน

บริก�ร  
WD Guardian 
extended Care

ขยายระยะเวลาการรับประกันเพิ่มอีกสองปี รวมเป็นการ
รับประกันแบบจำากัดเงื่อนไขเป็นเวลาห้าปี 

•  ต้องซื้อและเปิดใช้งานในระหว่างที่ผลิตภัณฑ ์ 
WD Sentinel ยังคงอยู่ในระหว่างระยะเวลาสามปีของ
การรับประกันมาตรฐาน 

•  ต้องเปิดใช้งานภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ 

•  ไม่สามารถต่ออายุบริการ WD Guardian Extended Care  
สำาหรับผลิตภัณฑ ์WD Sentinel ชิ้นเดิมได้ 

1สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ RMA มาตรฐาน บริการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นสูง และบริการ
เปลี่ยนฮาร์ดแวร์อย่างรวดเร็ว และเวลาการบริการในภูมิภาคของคุณ โปรดไปที่ http://support.wdc.com 
2WD เป็นผู้ชำาระค่าขนส่งไปยังสถานท่ีปฏิบัติงานของลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้ชำาระค่าขนส่งช้ินส่วนเก่ากลับมายัง  

WD บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด่วนอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค สำาหรับเวลาทำาการบริการ
สนับสนุน และเวลาการเดินทางในภูมิภาคต่างๆ โปรดไปที่ www.wdguardian.com
3เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์และเวลาบริการสนับสนุนในภูมิภาคของคุณ โปรดไปที่ http://support.wdc.com 



1. ระบบ WD, Intel® และ Microsoft® แบบ
องค์รวม
WD Sentinel เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานระหว่างซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์จากผู้นำาของอุตสาหกรรมรายต่างๆ ผลิตภัณฑ์
นี้มีฮาร์ดไดร์ฟได้รับการปรับค่ามาให้เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ หน่วยประมวลผล Intel® Atom™ dual core 
สามารถรับมือกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำาวันและการจัด
เก็บไฟล์ ในขณะที่ซอฟต์แวร ์Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials จะดำาเนินการเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและ
สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายสำาหรับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ
ขนาดเล็ก

2. ติดต้ังง่�ย จัดก�รง่�ย 
WD Sentinel มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดเก็บไฟล์ทางธุรกิจ
ของคุณไว้ที่พื้นที่ส่วนกลาง แผงควบคุมการจัดการจะช่วยคุณ

ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งและ 
WD Sentinel จะจัดการไดร์ฟ
และสถานะเครือข่ายของคุณ
อย่างชาญฉลาด ช่วยลดเวลา
การบำารุงรักษา ดังนั้น คุณจึง
สามารถมุ่งมั่นต่อการดำาเนิน
ธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่

3. มีฟังก์ช่ันก�รสำ�รองข้อมูลสำ�หรับอุปกรณ์ 
Windows และ Mac® สูงสุด 25 เคร่ือง 
ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สูงสุด 25 เครื่องในเครือ
ข่ายของคุณ ไม่จำาเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์การสำารองข้อมูลเพิ่มเติม

4. สนับสนุนนโยบ�ยก�รเก็บรักษ�ข้อมูลท่ีสำ�รองไว้ 
กำาหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่คุณสำารองไว้ (สำาหรับ
การสำารองข้อมูลไคลเอนต ์Windows เท่านั้น) ตามกฎของ
อุตสาหกรรม

คุณสมบัติหลัก 10 ประก�ร

5. เข้�ใช้ง�นจ�กระยะไกลอย่�งปลอดภัย 
พนักงานสามารถรับข้อมูลทางธุรกิจในระหว่างการเดินทางหรือ
เมื่ออยู่ที่สถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้าโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่างๆ มากมาย เช่น แล็บท็อบ Ultrabooks แท็บเล็ต และสมา
ร์ทโฟน นอกจากนี้ WD Sentinel ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือก
มอบสิทธิ์การเข้าถึงให้แก่ลูกค้า ผู้จำาหน่าย และฝ่ายอื่นๆ ได้

6. ก�รปกป้องข้อมูลระดับองค์กร 
WD Sentinel มาพร้อมกับฮาร์ดไดร์ฟที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมเพื่อความเชื่อถือได้ คุณภาพ และประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์นี้
ยังสามารถใช้งานเทคโนโลย ีRAID เพื่อประสิทธิภาพและการ
ปกป้องข้อมูลที่รวมถึงความสามารถพลังงานส่วนซ้ำาและการ
กำาหนดค่ากิกะบิตอินเทอร์เน็ตในโหมดสลับสายอัตโนมัติ

7. พ้ืนท่ีจัดเก็บเสมือนจริงโดยใช้ iSCSI target 
จัดการการใช้งาน การตั้งค่า และ
การดูแลระบบ iSCSI Target ได้
อย่างง่ายดายโดยใช้ความสามารถ 
iSCSI Target ที่ใช้งานได้ง่าย
ของ WD Sentinel ควบคุมโดย 
StarWind®

8. สนับสนุน Mac OS® เต็มรูปแบบ
ในปัจจุบัน WD Sentinel นั้นสนับสนุนการใช้งานกับ  
Apple® Filing Protocol (AFP) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานร่วม
กับเครื่องไคลเอนต ์Mac OS ได้อย่างเต็มรูปแบบ ในตอนนี้
คุณสามารถใช้ Bonjour® เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดย
อัตโนมัต ิเช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ ์กับเครือข่ายของคุณ
หรือคุณสามารถสำารองข้อมูลในเครื่อง Mac โดยใช้ยูทิลิตี้การ
สำารองข้อมูล Time Machine® ขอบ Apple ได้อย่างง่ายดาย 
โดยใช้ AFP คุณจะสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยผ่านทาง Ethernet และจัดการเซิร์ฟเวอร์ WD Sentinel 
ของคุณโดยใช้แผงหน้าปัดการบริหารจัดการสำาหรับ Mac

ปลั๊กพลังงาน 

2 ช่อง

รีเซ็ต พอร์ต USB 3.0 

สองช่อง

กว้าง: 6.30" (160 มม.)
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พอร์ทอีเธอร์เน็ต  
2 กิกะบิต

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. ก�รจัดก�รอย่�งง่�ยด�ย
การเข้าถึงจากระยะไกลช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้หรือจัดการ 
WD Sentinel ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย แผงควบคุมการ
จัดการช่วยให้คุณดูสถานะของระบบไดร์ฟได้ตามเวลาจริง รวม
ถึงสถานะ RAID และเครือข่าย และยังมีวิซาร์ดงานที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้คุณสามารถกำาหนดตาราง
การสำารองข้อมูล บัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ และจัดการการ
แบ่งปันแบบส่วนตัวหรือต่อสาธารณะได้

10. ปกป้องด้วยบริก�ร 
WD Guardian™ 
WD เสนอการสนับสนุน
ลูกค้าและการรับประกัน
มาตรฐานให้แก่เจ้าของ  
WD Sentinel ทุกราย 
บริการ WD Guardian  
คือบริการการสนับสนุน
และการรับประกันเพิ่มเติม
สำาหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก


