
WD Sentinel™ DX4000
Servidor de Armazenamento 
para Escritórios Pequenos
Projetado especificamente para pequenas 
empresas, o WD Sentinel DX4000 é um servidor 
de armazenamento fácil de configurar. Ele fornece 
armazenamento centralizado e seguro, proteção 
completa de dados e acesso aos dados para 
os funcionários, clientes e provedores, tanto no 
escritório quanto a distância, desde qualquer lugar 
com conexão a internet.

Com hardware e software de líderes do setor,  
o WD Sentinel é uma solução de armazenamento 
confiável, de alto desempenho, fácil de gerenciar  
e econômica, perfeita para a rede do seu escritório. 

Recursos e Vantagens do Produto

Baixo custo de propriedade
Inclui o software necessário para proteger até 25 
computadores clientes na sua rede. Não é preciso 
adquirir mais licenças de software de backup para 
cada computador adicional.

Solução completa dos parceiros líderes em 
tecnologia
•	  Discos rígidos aprimorados para maior 

confiabilidade, qualidade e desempenho.
•	 Processador Dual Core Intel® Atom™ D525.
•	  Software Windows® Storage Server 2008  

R2 Essentials.

Configuração simples do servidor 
Seja você um especialista em TI ou não, o processo 
simples de configuração através de um assistente 
lhe permite integrar o servidor WD Sentinel DX4000 
na sua rede empresarial como um profissional.

Software Connector
Com o software Connector (incluso) você pode 
conectar os computadores de forma integrada na 
sua rede com o servidor WD Sentinel.

Armazenamento centralizado e gerenciamento 
de arquivos
O armazenamento centralizado e protegido permite 
guardar e recuperar arquivos rapidamente para 
todos da empresa.

Backup automatizado gerado pelo servidor
O WD Sentinel faz o backup automático e salva 
uma imagem completa de até 25 computadores 
conectados ao servidor.

Restauração do zero ou de arquivos e pastas
Restaurar dados do servidor é muito fácil. Basta 
recuperar arquivos e pastas individuais ou restaurar 
todo o computador a partir dos backups de 
imagens armazenadas no seu WD Sentinel.

Desduplicação no nível do bloco
O WD Sentinel conta com uma tecnologia elegante 
de desduplicação no nível do bloco que faz o backup 
eficiente de computadores clientes pela rede.

Acesso remoto seguro
Conecte-se facilmente ao seu WD Sentinel desde 
praticamente qualquer lugar através de um endereço 
personalizado na internet para ter acesso remoto 
seguro aos dados. O WD Sentinel também funciona 
como um portal de acesso remoto da área de 
trabalho aos computadores que está monitorando.

Painel de gerenciamento rico em recursos
A interface do Dashboard de administração  
o guia rapidamente pelas tarefas mais comuns de 
gerenciamento através do um assistente para você 
administrar usuários, atribuir permissões de pastas 
e programar um backup.

Integração com o Active Directory
O recurso de participação no Active Directory 
permite que o WD Sentinel se integre totalmente  
à sua infraestrutura e redes existentes.

Servidor de Mídia DLNA®

Com o servidor de mídia DLNA incorporado, seus 
funcionários podem acessar a biblioteca de mídia 
compartilhada do WD Sentinel na própria rede em 
vez de guardar cópias de arquivos de mídia em 
cada computador.

Painel do visor em LCD
O painel do visor de LCD na frente do dispositivo 
permite monitorar o status do sistema e os alertas 
críticos.

Compartilhamento de arquivos em várias 
plataformas
O WD Sentinel é compatível com os protocolos 
padrão da indústria, tais como CIFS/SMB, AFP, 
NFS, WebDAV e FTP, permitindo  
o compartilhamento de arquivos em vários  
sistemas Windows e não Windows.

Migração automática de RAID e expansão da 
capacidade
Adicione uma unidade a uma baía vazia  
e o WD Sentinel migra, sem interrupções, 
para o nível do RAID apropriado e expande 
automaticamente a capacidade do armazenamento 
do servidor sem qualquer intervenção do usuário.

Desempenho de ponta 
Com conectividade dupla do Gigabit Ethernet,  
o WD Sentinel proporciona velocidades de leitura 
maior que 85 Mb/s através da interface  
Gigabit Ethernet.

Projetado para funcionar as 24 horas do dia 
com alta disponibilidade e confiabilidade
•	 Cada WD Sentinel é pré-configurado com drives 

de servidor confiáveis e duráveis da WD. 
•	 Os níveis 1 ou 5 de RAID fornecem uma camada 

adicional de proteção de dados. 
•	 O backup e restauração automáticos gerados 

pelo servidor garantem que os dados 
no computador ou rede estejam sempre 
protegidos. 

•	 Duas entradas Gigabit Ethernet oferecem 
redundância e alta disponibilidade. 

•	 Fonte de alimentação dupla opcional aumenta  
o tempo de produtividade.

Armazenamento virtual usando  
o destino iSCSI
Gerenciamento fácil da implantação, configuração 
e administração do destino iSCSI usando o recurso 
incrivelmente prático de destino iSCSI do  
WD Sentinel, desenvolvido pela StarWind®.

Serviços WD Guardian™

A Western Digital oferece suporte padrão ao cliente 
e garantia para todos os usuários do WD Sentinel. 
Os serviços WD Guardian fornecem garantia  
e suporte adicionais para os clientes de pequenas 
empresas. Saiba mais no www.wdguardian.com.
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Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Ao tratar-se de taxa de 
transferência ou interface, megabyte por segundo (Mb/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.
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*Pode ser necessário instalar as últimas atualizações da WD ou Microsoft no seu sistema.

Interface 2 entradas Gigabit Ethernet de alto desempenho de (10/100/1000)
2 portas USB 3.0

CPU Processador Dual Core Intel® Atom D525 1,80 GHz

Memória 2 gigabytes SODIMM DDR3-800

Sistema operacional do servidor Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Sistemas operacionais clientes 
compatíveis

Windows XP com service pack 3, versões de 32 bits apenas
Windows Vista® com service pack 2, todas as plataformas de 32 e 64 bits
Windows 7, todas as plataformas de 32 bits e 64 bits
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard e Mac OS X Lion*
Permite o uso do Time Machine® para fazer backups dos clientes Mac OS
Compartilhamento de arquivos compatível com Linux® e Unix®

Protocolos de rede CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Protocolos de 
compartilhamento de arquivos

CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Baías da unidade 4 baías de discos rígidos de 3,5 polegadas, capacidade de troca a quente, desenho sem bandeja

Discos rígidos internos Dois ou quatro discos rígidos SATA de 3,5 polegadas com recuperação de erro limitada por tempo (TLER) 
específica por RAID
Esse recurso, do qual a WD foi precursora, evita os efeitos provocados pelos longos processos de recuperação de 
erros do HD, comuns aos drives de computadores de mesa.
Confiabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana 
Com 1,2 milhões de horas em média entre falhas (testado em ciclo de funcionamento a 100%), esses drives têm  
a maior taxa de confiabilidade disponível em um drive de alta capacidade.
Melhor tolerância à vibração rotativa
Mecânica do drive otimizada, caracterização do sistema e validação de processos resultam em um desempenho 
inigualável em ambientes de alta vibração. 
Modelos de drives aprovados 
Para ver uma lista de discos rígidos compatíveis para o WD Sentinel DX4000, vá a support.wdc.com e consulte  
o nº9443 na Base de Conhecimento.

Compatibilidade de RAID RAID 1 (SKUs de 2 discos rígidos) e RAID 5 (SKUs de 4 discos rígidos)
Migração automática de RAID e expansão da capacidade

Backup e restauração Backup baseado no servidor para até 25 computadores, com desduplicação no nível do bloco 
Restauração de zero ou restauração de arquivos e pastas

Autenticação da rede Integração com o Active Directory

Painel LCD 2 linhas de 16 caracteres para status e alertas

Comutadores Botão de acionamento
Botões para passar pelas mensagens no LCD

LEDs 1 LED de alimentação 
4 LEDs da baía da unidade

Alimentação 2 entradas de alimentação externas
Failover redundantes

Fonte de alimentação Voltagem de entrada: CA de 100 V a 240 V
Frequência de entrada: 50 a 60 Hz 
Voltagem de saída: 19 V DC, até 6,32 A

Temperatura Temperatura operacional: 5°C a 35°C (41°F a 95°F) 
Temperatura não operacional: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F)

Capacidades disponíveis 4 TB (2 x 2 TB)
6 TB (2 x 3 TB)
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

Dimensões físicas Altura: 20,6 cm (8,10 pol.)
Profundidade: 16 cm (6,3 pol.)
Largura: 22,4 cm (8,8 pol.)

Peso 4 TB e 6 TB: 4,88 kg (10,76 lb)
8 TB, 12 TB e 16 TB: 6,35 kg (14 lb)

Especificações técnicas


