
Díky intuitivnímu provedení použití okamžitě po připojení představuje zařízení Synology DX517 
jednoduché řešení rozšíření kapacity úložiště pro zařízení DiskStation. Zařízení DX517 umožňuje okamžité 
rozšíření až o 5 dalších pevných disků, takže můžete online rozšířit svazek RAID nebo nasadit disky jako 
vyhrazený cíl místní zálohy pro zařízení DiskStation. Na zařízení Synology DX517 se vztahuje tříletá 
omezená záruka společnosti Synology.

Rozšiřovací jednotka

DX517

Klíčové vlastnosti
• Rozšíření svazku online

• Vyhrazené řešení pro místní zálohování

• Možnost výměny přihrádek disků za 

provozu

• Synchronizovaný provoz systému se 

zařízením DiskStation

Okamžité rozšíření a zálohování svazku
Zařízení Synology DX517 nabízí jednoduchý způsob rozšíření až o 5 dalších pevných 
disků za provozu. Svazek RAID na hostitelském zařízení Synology DiskStation je 
možné rozšířit přímo bez nutnosti přeformátovat stávající pevné disky, díky čemuž 
lze kapacitu plynule rozšiřovat bez přerušení provozu služeb. 

Jednotku Synology DX517 lze použít také jako vyhrazené řešení místního 
zálohování zařízení Synology DiskStation. Pokud je jednotka DX517 vytvořena jako 
nezávislý svazek, představuje vynikající řešení zálohování pro místní pevné disky 
v případě selhání systému.

Spolehlivé provedení, díky kterému je možné použití 
okamžitě po připojení
Jednotka Synology DX517 je připojena k zařízení Synology DiskStation rozšiřovacím 
kabelem se speciálním provedením konektorů na obou koncích. Šikovné provedení 
přihrádky disku s možností výměny za provozu zajišťuje jednoduchou a rychlou 
instalaci pevných disků a obnovení provozu v případě selhání nebo při nutnosti 
instalovat další disky. 

Úsporné a s jednoduchou správou
Režim hlubokého spánku lze ručně nakonfigurovat tak, aby se po určité době 
nečinnosti systému spustil automaticky. Ušetří se tak nejen energie, prodlužuje se 
tím také životnost disků. Zařízení DX517 se také bez další manipulace automaticky 
vypne společně s připojeným zařízením DiskStation. Provoz zařízení DX517 je plně 
integrován do systému DSM na hostitelském zařízení DiskStation. Díky tomu lze celý 
systém zcela ovládat pouze pomocí prohlížeče. 



Přehled hardwaru

Technické údaje 

Hardware 
Kompatibilní typ disku 5 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)

Port eSATA x 1

Rozměry (V x Š x H) 157 x 248 x 233 mm

Hmotnost 3,91 kg

Systémový ventilátor 2 (80 x 80 x 20 mm)

Vstupní střídavé napětí 100 V až 240 V AC

Frekvence napájení 50 Hz až 60 Hz, jednofázové

Zotavení po ztrátě napájení Synchronizováno s připojeným zařízením Synology DiskStation (automatický režim)

Provozní teplota 5 °C až 40°C (40 °F až 104°F)

Skladovací teplota -10 °C až 70 °C (15 °F až 155 °F)

Relativní vlhkost 5% až 95% RV 

Maximální provozní nadmořská 
výška 2 000 m (6 500 stop)

Podporované modely NAS DS1517+, DS1817+1

Životní prostředí a obaly
Bezpečnost pro životní prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení

• Hlavní jednotka DX517
• Uživatelská příručka
• Balíček s příslušenstvím
• Rozšiřovací kabel
• Napájecí kabel

Záruka 3 let 

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Kompletní informace o kompatibilních modelech se nacházejí na stránkách www.synology.com.

Přední část
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1 Kontrolka Status 2 Tlačítko napájení 3 Kontrolka výstrahy 4 Kontrolka eSATA

5 Kontrolka stavu disku 6 Přihrádka disku 7 Napájecí port 8 Ventilátor

9 Port eSATA

Zadní část
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