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Link do produktu: https://sklepqnap.pl/dysk-seagate-ironwolf-110-ssd-25-480gb-p-2115.html

Dysk Seagate IronWolf 110
SSD 2.5'', 480GB
Cena

599,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

SEA_ZA480NM10011

Kod producenta

ZA480NM10011

Opis produktu

Dysk SSD Seagate IronWolf 110 - Wewnętrzny, 2,5-calowy dysk NAS Seagate IronWolf 110 SSD 480GB SATA III
Najszybszy dysk półprzewodnikowy do systemów NAS o stałym współczynniku transferu danych na poziomie 560 MB/s
Oprogramowanie układowe AgileArray™ zapewnia pracę przez całą dobę w obudowach NAS działających w
środowiskach z wielu użytkownikami
Technologia DuraWrite™ zwiększa wydajność i niezawodność
Dysk SSD idealny dla profesjonalnych twórców treści kreatywnych, małych/domowych biur oraz korporacyjnych
systemów NAS w małych i średnich przedsiębiorstwach
5-letnia ograniczona gwarancja z 2-letnią usługą odzyskiwania danych
Dysk SSD Seagate® IronWolf® 110 został skonstruowany do systemów NAS i oferuje opcje pojemności od 240 GB do 3,84
TB. Każdy dysk jest wyposażony w oprogramowanie układowe AgileArray™ do maksymalizacji wydajności rozwiązań NAS w
wymagających, całodobowych środowiskach z wielu użytkownikami i może być wykorzystywany w macierzach all-flash lub w
systemach NAS obsługujących buforowanie warstwowe. Ponadto dysk SSD IronWolf 110 obejmuje oprogramowanie IronWolf
Health Management (IHM) do aktywnego monitorowania stanu dysku oraz automatycznego powiadamiania użytkowników o
potencjalnych problemach, a także 2-letni plan usługi odzyskiwania danych Rescue.
Pierwszy na świecie dysk SSD do systemów NAS
Dysk SSD IronWolf 110 to rozwiązanie klasy korporacyjnej wyposażone w technologię DuraWrite, która zapewnia wyższą
wydajność i niezawodność. Ponadto został zaprojektowany z myślą o wymagających, całodobowych środowiskach z wielu
użytkownikami oraz wykorzystaniem w macierzach all-flash bądź w systemach NAS obsługujących buforowanie warstwowe.
Sprawdzony przez czołowych producentów systemów NAS pod względem kompatybilności. Automatycznie wyświetla opcje
prewencji, interwencji i odzyskiwania danych. 2-letni plan usługi odzyskiwania danych - Obejmuje błędy użytkownika,
zniekształcenie danych, uszkodzenia spowodowane przez pożary i powodzie. Zapewnia lepszą trwałość i wydajność.

Specyfikacja sprzętowa
Pojemność
Interfejs
Format obudowy
Szybkość odczytu
Szybkość zapisu
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)
Rozmiar
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480GB
SATA 6 Gb/s
2,5"
560 MB/s
535 MB/s
2000000 h
70,10 mm x 7 mm x 100,25 mm

Ograniczona gwarancja
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