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Klíčové vlastnosti

• Plynulé rozšiřování úložiště 

Přidejte do svého zařízení Synology DiskStation1 12 

dalších šachet na disky

• Dokonalá spolupráce s podnikovými pevnými disky 

HDD Synology 

Používáním pevných disků Synology HAT5300 SATA 

HDD zajistíte vysoký výkon a ověřenou kompatibilitu

• Snadné nastavení hardwaru 

Provedení plug-and-play usnadňuje upgradování 

úložiště

• Rozšířená poprodejní podpora 

Na zařízení se vztahuje pětiletá omezená záruka 

společnosti Synology2

Rozšíření úložiště za 
provozu pro zařízení 
Synology DiskStation

Rozšiřovací jednotky DX1215II jsou navrženy 

tak, aby zajišťovaly bezpracné rozšíření 

úložiště v zařízeních Synology DiskStation. 

Střední velikost ve stolním provedení s 

kapacitou 12 šachet nabízí maximální 

škálovatelnost úložiště s minimálními nároky 

na místo. Stačí ho připojit a po provedení 

jednoduché instalace začít využívat nový 

prostor úložiště. Na jednotku se vztahuje 

pětiletá omezená záruka společnosti 

Synology.2

Rozšiřovací jednotka

DX1215II
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Rozšíření zařízení DiskStation pomocí disků Synology

Pevné disky HDD Synology HAT5300 SATA, vyvíjené společně 
se systémy úložišť Synology, nabízejí díky důkladnému ověřování 
prokázanou vzájemnou spolupráci a vysokou spolehlivost. Spojíte-li disky 
HAT5300 se zařízením Synology DiskStation a rozšiřovací jednotkou 
DX1215II, získáte vysoce spolehlivé a integrované úložiště s dlouhodobou 
podporou a aktualizacemi společnosti Synology.

Kompaktní úložiště pro jednoduché rozšíření

Pomocí rozšiřovací jednotky DX1215II lze zařízení Synology DiskStation1 
jednoduše rozšířit o 12 dalších 3,5palcových přihrádek na disky. 
Provedení plug-and-play přidá disky do hostitelského zařízení DiskStation 
bez dalšího nastavení nebo výpadku provozu.

Pětiletá omezená záruka společnosti Synology 

Rozšiřovací jednotka Synology DX1215II je navržena tak, aby uchovávala 
vaše data v bezpečí. Vztahuje se na ní 5letá omezená záruka společnosti 
Synology2, která zahrnuje výměnu hardwaru a technickou podporu 
zajišťující maximální návratnost investice.

Společně rychleji

V porovnání s disky podobné třídy používanými 
v systémech Synology nabízí disky Synology 
HAT5300 v prostředí RAID s více uživateli stabilní 
a konzistentní výkon sekvenčního čtení.

Pětiletá omezená záruka společnosti 
Synology

Pětiletá omezená záruka společnosti Synology2 
zahrnuje služby technické podpory, aby byl zajištěn 
provoz vašeho podniku.
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Technické údaje 

Hardware 

Kompatibilní typy disků 12 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)

Disky vyměnitelné za chodu Ano

Externí port 1 x rozšiřovací port (Infiniband)

Rozměry (V x Š x H) 270 x 300 x 340 mm

Hmotnost 9,02 kg

Systémové ventilátory 2 x (120 x 120 x 25 mm)

Vstupní střídavé napětí 100 V až 240 V AC

Frekvence napájení 50/60 Hz, jednofázové

Provozní teplota 5°C až 35°C (40°F až 95°F)

Skladovací teplota -20°C až 60°C (-5°F až 140°F)

Relativní vlhkost 5% až 95% RV 

Maximální provozní nadmořská 
výška 5 000 m (16 400 stop)

Životní prostředí a obaly
Bezpečnost pro životní 
prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení

• 1 x hlavní jednotka DX1215II
• 1 x stručná instalační příručka
• 1 x balíček s příslušenstvím
• 1 x napájecí kabel
• 1 x prodlužovací kabel

Volitelné příslušenství • 3,5" SATA HDD: HAT5300
• 2,5" SATA SSD: SAT5200 

Záruka 5 roky 

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

1. Vyžaduje, aby byl na hostitelském zařízení nainstalován systém DSM 6.2.4-25556 nebo novější verze.
2. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce https://www.synology.com/company/legal/warranty.

1 Kontrolka Status 2 Kontrolka Alert 3 Tlačítko napájení 4 Kontrolka Link (Připojení)

5 Kontrolky stavu disku 6 Přihrádky disku 7 Zámky přihrádek disků 8 Ventilátory

9 Napájecí port 10 Rozšiřovací port 11 Výchozí/ruční přepínání

Přehled hardwaru
Přední část Zadní část


