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Link do produktu: https://sklepasustor.pl/asustor-as7004t-i5-p-609.html

ASUSTOR AS7004T-I5
Cena

7 499,00 zł

Numer katalogowy

ASU_AS7004T-I5

Kod EAN

4710474830852

Opis produktu
Wysoce wydajny serwer NAS stworzony dla wymagającego używtkonika - ASUSTOR
AS7004T-I5
ASUSTOR AS7004T-I5 z podwójnym portem Gigabit to idealne rozwiązanie dla dużych firm.
Jeden z najszybszych serwerów NAS na świecie (Zapis 108MB/s i odczyt 116MB/s)
Multimedia w wysokiej rozdzielczości przez wyjście HDMI (1080p)
AES-256-bit - szyfrowanie folderów
Łatwa integracja z Windows ACL i AD
Łatwe rozszerzenie pamięci z dyskami USB 3.0
Ponad 100 dodatkowych aplikacji dostępnych w centrum pobierania ASUSTOR
Kompletne rozwiązanie dla backupu
Podstawowe funkcje serwera ASUSTOR dla rozwiązań biznesowych:
Ultra cicha i wydajne chłodzenie
System chłodzenia jest zaprojektowany tak, aby sprostał wysokiej wydajności sprzętowej dostępnej
w tej jednostce. Inżynierowie zaprojektowali chłodzenie tak, aby umożliwić przepływ powietrza od
przodu do tyłu urządzenia, skutecznie chłodząc procesor i dyski twarde. Ponadto nasze
oprogramowanie ADM jest zaprojektowane w mechanizm automatycznego sterowania
wentylatorem, który skutecznie kontroluje prędkość obrotową wentylatora, co znacznie obniża
poziom hałasu pozwalając na pracę w każdym miejscu.
Rozszerz swoją pojemność
Nowoczesne systemy NAS powinny umożliwiać łatwe rozszerzenie funkcji i pojemności. ASUSTOR
NAS z wieloma portami USB i e-SATA pozwala na łatwe dopasowanie pojemności do konkretnych
potrzeb użytkownika czy firmy.

Mechaniczne zabezpieczenie kieszeni dyskowych
Aby zapobiec przypadkowym wyjęciom kieszeni z dyskami w trakcie pracy ASUSTOR do wybranych
modeli dodał mechanizm zamykający kieszeń w serwerze. Zamknięcie nie wymaga
specjalistycznych kluczyków do otwarcia które łatwo zgubić – wystarczy płaski śrubokręt. To
rozwiązanie jest również polecane do wykorzystania z funkcjonalnością ASUSTOR MyArchive.
3 lata gwarancji
ASUSTOR rozszerzył gwarancję na wszystkie swoje produkty do 3 lat uznając za priorytet
satysfakcję klienta. ASUSTOR oferuje również najlepsze na rynku wsparcie posprzedażne.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 199,00 zł )
Pamięć RAM: 8 GB , 16 GB (+ 799,00 zł )

Specyfikacja techniczna
Procesor
Pamięć
Obsługa dysków twardych
Porty dodatkowe
Złącza sieciowe
Wyjście video
Chłodzenie
Głośność – poziom szumu
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary i waga
Wspierane systemy
Wspierane sieci
Protokoły sieciowe
System plików
Rozwiązania backupu
Max. ilość userów/ grup
Max. ilość udziałów
Max. ilość połączeń
Szyfrowanie udziałów
Bezpieczeństwo
Obsługa iSCSI
Ilość Target / Lun
Monitoring video
System pobierania plików
Multimedia
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Intel® Core i5 3.0GHz Q
8GB SO-DIMM DDR3 (Ro
4 x SATA3, rozmiar 3.5″
3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
2 x 1Gbit/sek (opcja 10G
1 x HDMI (max. 1920 x
1 x 1200mm
b/d
zasilacz wewnętrzny, 10
39,1W (praca), 29,4W (h
5-35st. C
185.5(H) x 170(W) x 23
Windows XP, 7, Serv 20
TCP/IP, agregacja linków
CIFS, SMB, AFP, NFS, FT
EXT4 (dysk wewn), FAT
Rsync, Cloud, FTP, Exte
4096 / 512
512
512 jednoczesnych połą
AES 256 bit
wbudowany firewall, Ne
Target masking, LUN m
256 / 256
4 kamery IP w standard
BT (Torrent / Magnet), k
XBMC – wyjście HDMI, s

