4 Bay- SATA NAS RAID Server
Thiết bị NAS-7400 Planet cho khả năng hoạt động hiệu suất cao với nhiều tính năng linh hoạt, là thiết bị ổ
cứng mạng lưu trữ tiên tiến cho phép thực hiện lưu trữ dữ liệu trong hệ thống mà không cần cài đặt bất kì
phần cứng gì trên máy tính để bàn và máy tính xách tay. Thiết bị được xây dựng tương thích với 4 ổ cứng
chuẩn SATA II, thiết bị NAS-7400 rất thích hợp cho việc mở rộng dung lượng lưu trữ với khả năng lắp đặt
các ổ cứng thuận tiện và giúp đỡ người dùng dễ dàng thiết lập hệ thống với nhiều ứng dụng mạng
Với những lợi ích về kinh tế và dễ dàng sử dụng, thiết bị lưu trữ mạng NAS-7400 rất phù hợp cho những
đồi hỏi của hệ thống mạng SOHO và doanh nghiệp. Thiết bị giúp cho những người dùng trong mạng LAN
có thể sao lưu lại dữ liệu hoặc chia sẻ thư mục, các file tài liệu hay các phương tiện giải trí như: âm nhạc,
hình ảnh cho nhiều người ở nhà hay ở văn phòng. Thiết bị NAS-7400 có thể hoạt động như một máy chủ
xử lý phương tiện số nhờ giao thức UpnP của DLNA thông qua Internet hoặc hệ thống mạng cục bộ LAN.
Các điểm điều khiển phương tiện UPnP ( UPnP Media Control Points) có thể tìm kiếm và thưởng thức âm
nhạc, tranh ảnh và video (JPEG, MP3, MPEG2, và cả file WMV) trực tiếp từ thiết bị NAS-7400 thông qua
những ứng dụng đa phương tiện như phần mềm PowerDVD, Nero, hay cả thiết bị chơi game Sony
Playstation 3. Thiết bị NAS-7400 cũng có thể điều khiển truy cập thông qua Internet nhờ tích hợp tính năng
FTP server. Thiết bị cũng hỗ trợ cho Print Server có thể kết nối trực tiếp thiết bị với máy in để in ấn tài liệu
Thiết bị NAS-7400 hỗ trợ cấu hình tính năng nâng cao RAID bao gồm RAID 0, 1, 5 và 10. Các ổ cứng khi
lắp đặt sẽ dễ dàng được cấu hình với dung lượng gấp đôi nhờ RAID-0 hoặc có thể sao lưu dữ liệu thoe
thời gian thực ngăn chặn sự mất dữ liệu khi sử dụng RAID-1. Tính năng RAID sẽ yêu cầu người sử dụng
cài đặt 2 ổ cứng giống nhau để lưu trữ dữ liệu, với tính năng JBOD trên thiết bị NAS-7400 cho phép người
sử dụng 2 ở cứng khác nhau để thực hiện việc lưu trữ dữ liệu. Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng cắm nóng
hot-swap mà không cần tắt máy chủ. Bên cạnh đó tính năng RAID tốt nhất trên thiết bị sẽ mang lại mức độ
an toàn cao cho dữ liệu dù một hoặc nhiều ổ cứng lỗi, tính năng này tốt hơn các thiết bị NAS khác
Thiết bị NAS-7400 hỗ trợ nhiều tính năng quản lý cao cấp như thiết lập một ổ cứng chính hoặc sử dụng tài
khoản truy nhập. Thiết bị không những chia sẻ không gian ổ cứng, mà còn sắp xếp vị trí như một thiết bị
quản lý tập trung quản lý những người dùng truy cập vào thiết bị. Với NAS-7400, người sử dụng ở gia đình
hoặc văn phòng sẽ có cách mở rộng thêm các máy trạm khác và lưu trữ dữ liệu mạng một cách đơn giản
và hiệu quả.
>>>

Mô hình ứng dụng
Lưu trữ hệ thống mạng gia đình/ SOHO
Thiết bị NAS-7400 thích hợp cho những ứng dụng lưu trữ trong môi trường
mạng SOHO và gia đình. Thiết bị NAS-7400 cung cấp kết nối với hệ thống
mạng hiện tại mà không yêu cầu sự mở rộng các tài khoản truy cập, nâng
cấp hay thay thế các máy chủ. Thiết bị rất phù hợp với cho hệ thống mạng
được tích hợp những tính năng như kháng lỗi, hiệu suất cao, dịch vụ lưu trữ
tốt.
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NAS-7400



Hỗ trợ ổ cứng SATA II 3.5 inch cắm nóng hot-swap



Hỗ trợ cố định 4 TB



Hỗ trợ cổng Gigabit 10/ 100/ 1000 Mbps



Hỗ trợ RAID: 0, 1, 5 ,10



Hỗ trợ nhiều giao thức hoạt động của các hệ điều hành: Windows,
Unix, Linux, và Mancintosh



Người quản trị cho phép giới hạn lượng ổ cứng giới hạn của từng
cá nhân



Có thể kết nối NAS- to – NAS đồng bộ hóa dữ liệu sao lưu



Điều khiển, kiểm soát trên người sử dụng, nhóm và thư mục



Nâng cao tính năng RAID cho những sector lỗi để phục hồi cơ



Hỗ trợ UPnP với IP tự động và DHCP



Với lớp vỏ bằng hợp kim nhôm và một quạt làm mát



Hỗ trợ 2 cổng giao diện USB 2.0 cho mở rộng kết nối các ổ cứng
chuẩn USB và chia sẻ Print Server



Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ với giao diện Web thân thiện



Hỗ trợ UPnP và DLNA cho các máy chủ phương tiện số



Hỗ trợ thông báo qua mail với các sự kiện quan trọng



Hỗ trợ với máy chủ iTunes

>>> Thông số kỹ thuật
Model

NAS-7400

Hardware Specification
Supported HDD

Four 3.5”, SATA I/II interface

LAN Connector

One RJ-45 Interface (10/100/1000Mbps)

Standards

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab

USB Connector

2 x USB 1.1/2.0 Compatible (Type A)

USB Connectivity

Print Server, External HDD connection, APC Smart UPS

Support Protocol

TCP/IP, HTTP, FTP, SMB

Client OS

Windows, Mac OS, Linux/Unix

System Configuration
Supported Concurrent
Users
Max. User Account

Windows Base utility, Web Browser

Share Folder

Up to 1024

File Language Format

6 (English, French, German, Italian, Spanish and Russian)

Operating
Storage

Up to 16
Up to 512

Temperature:5~35°C
Relative Humidity:10~85%( non-condensing)
Temperature: -10~60°C
Relative Humidity:10~95%(non-condensing)

Dimension (W x D x H)

230 x 188 x 153 mm

Weight

2,420g (without HD)
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>>> Đặc tính kỹ thuật

Regulatory

Input Voltage: 100-240V AC, 4A-2A, 50-60Hz
FUSE: 3.6A / 250V
FCC Class B, CE

>>> Thông tin đặt hàng
NAS-7400

4-Bay SATA NAS Server (Freescale Solution)
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