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Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında bir terabayt (TB), bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen 
toplam kapasite işletim ortamına göre değişiklik gösterir. 
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Teknik Özellikler

kapasite ve 
Modeller

  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

Sistem 
Gereksinimleri

İnternet bağlantısı  
(sistem güncellemeleri ve web erişimi için)

Kullanılabilir 10/100/1000 Ethernet bağlantı 
noktası ile kablolu ya da kablosuz router

Arayüz Gigabit Ethernet (2 bağlantı noktası)
USB 3.0 (2 bağlantı noktası)

CPU Intel® Atom™ D525 1,8 GHz Çift Çekirdek  
2 GB RAM 

Sunucu İşletim 
Sistemi

Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

Müşteri OS 
Uyumluluğu

Service pack 3 destekli Windows XP®,  
sadece 32-bit sürümler

Service pack 2 destekli Windows Vista®,  
tüm 32 bit veya 64 bit platformlar

Windows 8

Windows 7, tüm 32 bit veya 64 bit platformlar

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

Mac OS müşterileri için Time Machine 
yedeklemesini destekler

Linux® ve UNIX® için dosya paylaşımı desteği

*Sisteminizi en yeni MS ve WD güncellemeleri ile 
güncellemeniz gerekebilir

rAiD 2 sürücülü sistemler, ön yapılandırmalı RAID 1
4 sürücülü sistemler, ön yapılandırmalı RAID 5

Ağ kimlik 
Doğrulaması

Active Directory Katılımı

Yedekleme ve Geri 
Yükleme

Blok düzeyinde tekilleştirmeli 25 bilgisayara 
kadar sunucu tabanlı yedekleme*
Tam geri yükleme ve dosya/klasör düzeyinde 
geri yükleme*
*Sadece Windows müşteri yedeklemeleri için 
geçerlidir.

DlnA® medya 
sunucusu

Çalışanlara, kopyaları kendi kişisel bilgisayarlarında 
tutmak yerine, ağ üzerindeki WD Sentinel'in 
paylaşılan ortam kitaplığına erişme imkanı verir.

Çalışma Özellikleri Çalışma sıcaklığı 5°C ila 35°C
İşlevsel olmayan sıcaklık -20°C ila 65°C

Bağlan. 
Koru. 

İşbirliği yap.

WD SenTinel™ DX4000
Küçük İşletme Depolama Sunucusu

WD Sentinel ile ilgili tüm ayrıntılar için aşağıdaki 
adresi ziyaret edin: www.wdsentinel.com.

WD Sentinel'i çalışırken görün

WD GUArDiAn™ ServiSleri

Standart Destek  WD Sentinel sunucusu ile birlikte gelir. 

•  İlk aramanızdan itibaren 30 günlük ücretsiz 
teknik destek. Standart 3 yıllık sınırlı garanti 
süresiyle sunulur. 

• Standard RMA servisleri1 

• Gelişmiş değiştirme seçenekleri1

•  Ek ücret karşılığında hızlı donanım değişimi1

WD Guardian 
express 

Ekspres parça değişimi sağlar.2 

• Standart desteği içerir 

•  Planın süresi boyunca donanım desteği ve 
ekspres parça değişimi2 

•  Yenileme seçeneği ile birlikte 1 ya da 3 yıllık 
plan arasında seçim yapın 

•  Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde 
aktifleştirilmelidir   

WD Guardian 
Pro

Ekstra yardım gerektiğinde WD'nin Teknik Destek 
hizmetine erişim sağlar.

•  Planın süresi boyunca çalışma saatlerinde 
teknik destek3 

•  Planın süresi boyunca donanım desteği ve 
ekspres parça değişimi2 

•  Özel destek hattı sayesinde teknik desteğe 
öncelikli erişim 

•  Yenileme seçeneği ile birlikte 1 ya da 3 yıllık 
plan arasında seçim yapın 

•  Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde 
aktifleştirilmelidir  

Standart Garanti 3 yıllık sınırlı garanti kapsamına kutu, satın alma 
sırasında gönderilen sürücüler ve güç adaptörü 
dahildir.   

WD Guardian 
extended Care

Garanti süresini ilave iki yıl uzatarak toplam beş 
yıllık sınırlı garanti sağlar. 

•  WD Sentinel ürününüzün üç yıllık sınırlı 
garanti süresi dolmadan önce satın alınmalı ve 
aktifleştirilmelidir 

•  Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde 
aktifleştirilmelidir 

•  WD Guardian Extended Care aynı WD Sentinel 
ürünü için yenilenemez 

1Standart RMA Servisleri, Gelişmiş Değiştirme Seçenekleri ve Hızlı Donanım Değiştirme 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://support.wdc.com adresini ziyaret edin. 
2WD, müşterinin yerine teslimat ücretini öder. Müşteri eski parçanın WD'ye sevkiyat 
ücretini karşılar. Ekspres parça değişimi bölgeye göre değişiklik gösterir. Bölgelere göre 
destek ve geçiş süreleri için lütfen www.wdguardian.com adresini ziyaret edin.
3Bölgenizdeki destek telefon numaralarını ve saatleri almak için http://support.wdc.com 
adresini ziyaret edin. 



1. kapsamlı WD, intel® ve Microsoft® 
çözümleri.
WD Sentinel, endüstri liderlerinin sunduğu donanım 
ve yazılımı bir araya getirir. Güvenilirlik, kalite ve 
performans için optimize edilmiş sabit sürücülere 
sahiptir. Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials 
yazılımı, küçük işletmeler için güvenli ve yönetimi 
kolay depolama sunucusu sağlarken, Intel® Atom™ 
çift çekirdekli işlemciler, günlük bilgi işlem ve 
depolama taleplerini kolayca karşılar.

2. kurulumu kolay. Yönetimi kolay. 
WD Sentinel, iş dosyalarınızı merkezileştirmek 

için ihtiyacınız olan 
her şeyi içerir. Yönetim 
Panosu, yükleme işlemi 
esnasında size hızlı bir 
şekilde kılavuzluk eder; 
WD Sentinel de bakım 
zamanını azaltarak, sürücü 
ve ağ durumunu akıllıca 
yönetir. Siz de bu sayede 
işinize odaklanabilirsiniz.

3. 25 adet Windows ve Mac® cihazı için 
yedekleme özelliği dahildir. 
Ağınızdaki 25 istemci bilgisayara kadar koruma sağlar. 
Herhangi bir yedekleme yazılımı lisansı almanız 
gerekemez.

4. Yedeklenen veriler için Saklama 
Politikası Desteği. 
Sektörel düzenlemelere uymak adına yedekleme 
verisi saklama politikanızı (sadece Windows müşteri 
yedeklemeleriniz için) belirleyin.

en Önemli 10 Özellik

5. Güvenli uzaktan erişim. 
Çalışanlar, hareket halinde ya da müşteri 
ziyaretindeyken laptop, Ultrabook, tablet ve akıllı 
telefonlar gibi çeşitli mobil cihazları üzerinden işle 
ilgili verilere ulaşabilir. Ayrıca, WD Sentinel işletmelere, 
müşterilerine, tedarikçilerine ve işletme dışındaki diğer 
olası firmalara güvenli erişim imkanı sağlar. 

6. kurumsal sınıf veri koruması. 
WD Sentinel güvenirlilik, kalite ve performans 
için optimize edilmiş sabit sürücülerle önceden 
yapılandırılmıştır. Ayrıca, performans ve veri  
koruması için RAID desteği etkinleştirilmiştir ve  
hata modunda yapılandırılan yedek güç imkanı  
ile çift Gigabit Ethernet içerir.

7. iSCSi Target ile sanal depolama. 
Son derece kullanıcı 
dostu StarWind® destekli 
WD Sentinel iSCSI Target 
özelliğini kullanarak iSCSI 
Target'inizin gelişimini, 
kurulumunu ve yönetimini 
ele alın.

8. Tam Mac OS® destekli.
WD Sentinel, Mac OS istemci makinelerine tam 
destek sağlayan Apple® File Protocol (AFP) özelliğine 
sahiptir. Artık Bonjour® kullanarak bilgisayar 
ve yazıcı gibi cihazları ağınıza otomatik olarak 
bağlayabilir ya da Apple’s Time Machine® yedekleme 
aracını kullanarak Mac'inizi yedekleyebilirsiniz.  
AFP kullanarak daha hızlı veri transferi yapın ve 
Mac için Yönetim Panosunu kullanarak WD Sentinel 
sunucunuzu yönetin.

2 güç çıkışı Sıfırlama 2 USB 3.0 
bağlantı noktası

Genişlik: 6,30 inç (160 mm)
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2 Gigabit Ethernet 
bağlantı noktası

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. kolay yönetim.
Uzaktan erişim sayesinde kullanıcı ekleyebilir ya 
da müşterilerinizin WD Sentinel'lerini kolayca idare 
edebilirsiniz. Yedekleme planları yapmanıza ve 
kullanıcı hesapları ile ortak ve özel paylaşımları 
yönetmenize yardımcı olan, kullanımı kolay 
sihirbazlar içeren Yönetim Panosu'nu kullanarak 
sürücü, RAID ve ağ durumunun gerçek zamanlı 
sistem durumlarını görebilirsiniz.

10. WD Guardian™ Servisleri tarafından 
korunuyor. 
WD, tüm WD Sentinel 
sahipleri için standart 
müşteri desteği ve 
garantisi sunar.  
WD Guardian Servisleri, 
küçük işletme sahibi 
müşteriler için ilave 
destek ve garanti 
seçenekleri sunar.


