
Ürün Adı Model Numarası Fiyatlandırma  

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- 1-yıllık plan - donanım desteği & ekspres parça değişimi

WD Guardian Express- 3-yıllık plan - donanım desteği & ekspres parça değişimi

WD Guardian Pro- 1-yıllık - öncelikli teknik destek & ekspres parça değişimi

WD Guardian Pro- 3-yıllık - öncelikli teknik destek & ekspres parça değişimi

WD Guardian Extended Care- garantiyi 2 yıl daha uzatır

WDBLGT0120KBK-NESN

WDBLGT0080KBK-NESN

WDBLGT0060KBK-NESN

WDBLGT0040KBK-NESN

WDBBBT0000NNC-NASN

WDBMBC0000NNC-NASN

WDBLKF0000NNC-NASN 

WDBCYW0000NNC-NASN

WDBVMS0000NNC-NASN

$1,649.99 

$1,499.99

$1,049.99

$ 949.99

$ 59.00

$ 142.00

$ 149.00

$ 395.00 

$ 499.00

Satış Kılavuzu
WD Sentinel™ DX4000
Ağ Depolama Sunucusu ve WD 
Guardian™ Hizmetleri

Müşterilerin Görüşleri Test Edenlerin Görüşleri

Kanal ortaklarının görüşleri:
"WD Sentinel ham video kayıtlarını ve müşteri yedeklemelerini depolamak 
için MÜKEMMEL bir ürün. Çok sevdim. Alan katılımlıdır ve iş istasyonlarınızı 
yedekler, yeni Windows MultiPoint Sunucuyu yedeklemek için de bunu 
kullanacağım. Aynı zamanda bunu arşivlenmiş video görüntülerinin ikincil 
bir depolama noktası olarak da kullanıyorum." 
– Dana Epp, CEO, Scorpion Software

Son kullanıcıların söyledikleri:
"Pek çok bilgisayar sorunlarıyla karşılaştığımız söylenemez ama tam 
zamanlı IT elemanlarına sahip olmayan ufak bir şirkette her sorun facia 
haline gelebilir. WD Sentinel sayesinde bir PC'yi iki gün yerine iki saatte 
onarabiliyoruz."  
– Dave Nickason, Yönetici, Dibble & Miller

"WD Sentinel Kontrol Paneli kullanımı gerçekten kolay ve PC'lerimizi 
sunucuya bağlamak çocuk oyuncağı. Hem dosya sunucumuz, hem de 
yedekleme ve uzaktan erişim çözümümüz haline geldi. Yani hepsi bir arada."  
– David Lii, Portföy Yönetim Asistanı, Saratoga Araştırma ve Yatırım Yönetimi

"Ayrıca bir "genel bulut" gibi bir depolama sağlayıcısına bağlantı imkanı 
sunarken, yazılım açısından da WD, dosyalara uzaktan erişebilmenizi ve 
dosyaları dışarıdaki çalışanlar, bağımsız danışmanlar ve dünyanın herhangi 
bir yerindeki uydu ofisler ile paylaşabilmenizi sağlayacak uygulamalar 
sunmaktadır."  
– Hot Hardware (Kasım 2011)

"WD Sentinel dahilindeki her alan kullanım kolaylığı gözetilerek 
tasarlanmıştır. Cihazın önündeki yardım sunan LED ekrandan, sürücüleri 
ekleme ya da değiştirmeye kadar bu çok açık şekilde görülebilir. Sürücüleri 
ekleyin ya da değiştirin ve WD Sentinel geri yüklemeden RAID modlarına 
geçişe kadar gerisini halletsin. Genel olarak WD Sentinel DX4000, asıl olarak 
veri bütünlüğü ve çalışma süresine odaklanmış olan ve performansa da 
önem veren pek çok güzel özelliğe sahiptir." 
– StorageReview.com (Aralık 2011)

"WD Sentinel DX4000 aynı zamanda bir SMB için "tesis için bulut depolama" 
olarak da işlev görür ve kullanıcılara genel bir bulut depolama sağlayıcısına 
bağlanabilme ve işletmeleri felaketten koruma imkanı verir." 
– ChannelPro-SMB Kasım 2011)

Western Digital, WD, WD logosu ve Put Your Life On It, ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalardır; WD Sentinel, Western Digital Technologies Inc. şirketinin ticari markasıdır. Burada başka şirketlere ait 
markalar yer almış olabilir. Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir. Tüm ürünler dünyanın tüm bölgelerinde bulunmayabilir. Sınırlı garantinizin süresi, ürününüzün hangi ülkeden satın alınmış olduğuna 
bağlıdır. Sınırlı garantimizin ayrıntılı şart ve hükümlerini, ayrıca bu bölgelerdeki belirli ülkelerin listesini görmek için lütfen http://support.wdc.com/warranty adresinden web sitemizi ziyaret edin. Tüm fiyatlar 
Mayıs 2012 fiyat listelerine dayalıdır ve değiştirilebilir." 
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında bir terabayt (TB), bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişiklik gösterir.  4178-705310-W03 Ara 2013

Neden WD Sentinel?

•	 	Depolama çözümlerinde lider olan Western Digital® tarafından 
sunulmaktadır.

•	 	Fabrika çıkışlı olarak her şey dahil bir şekilde ön yapılandırılmış 
olarak sunulur, kullanımı ve kurulumu kolaydır. 

•	 	25 adet Microsoft® yedekleme ve kurtarma lisansı içermektedir - 
Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

•	 	Sunucu tipi bileşenler kullanılarak üretilmiştir 
- WD RE kurumsal sınıf sabit sürücüleri 
- Intel® Atom™ D525 1,8 GHz Çift Çekirdekli CPU

•	 	Kurumsal sınıf işlevselliğine sahiptir 
- Sunucu tabanlı yedekleme 
- Entegre blok düzeyinde tekilleştirme

•	 	Active Directory Birleştirme %100 desteklenir

•	 	Rekabetçi olarak fiyatlanmıştır


