
Rozšiřovací jednotka DX1215

Rozšíření a zálohování svazků
Pokud již kapacita pevného disku zařízení Synology DiskStation 
o jedné jednotce nedostačuje, nabízí vám jednotka Synology DX1215 
jednoduchý způsob okamžitého rozšíření kapacity pomocí dodatečných 
12 slotů. Svazek RAID na zařízení Synology DiskStation je možné přímo 
rozšířit bez nutnosti přeformátování stávajících disků, díky čemuž může 
Synology DiskStation pokračovat v poskytování služeb během rozšíření 
kapacity. 
Jednotku Synology DX1215 lze použít jako samostatné řešení pro místní 
zálohování zařízení Synology DiskStation. Pokud vytvoříte samostatný 
svazek, představuje zařízení Synology DX1215 vynikající řešení zálohování 
na místní disky v případě poruchy systému.

Spolehlivý design s možností přímého připojení
Jednotka DX1215 se bezpečně připojí k serverům DiskStation od 
společnosti Synology pomocí speciálně navrženého kabelu, čímž zajistí 
snadné připojení a maximální propustnost dat. Díky rychlosti připojení 
6 Gb/s lze používat pevné disky v připojeném zařízení Synology DX1215 
stejným způsobem, jako by šlo o interní jednotky zařízení Synology 
DiskStation.  

Ekologie a jednoduchá správa
Režim hibernace lze ručně nakonfigurovat, aby se automaticky aktivoval 
po určité době nečinnosti systému. Tímto nejen ušetříte energii, ale také 
prodlužíte životnost pevných disků. Zařízení DX1215 je také vybaveno 
inteligentní funkcí zapnutí / vypnutí připojeného zařízení DiskStation. Tento 
systém tak funguje chytře a efektivně bez zásahu uživatele.
Zařízení DX1215 je vybaveno rychle upevnitelným modulem ventilátoru 
se svěma ventilátory o rozměrech 120 X 120 mm a přihrádky pro disky, 
které nevyžadují upevnění pomocí šroubů. Díky tomu je výměna 
systémových součástí rychlá a snadná
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Klíčové funkce

Server Synology DX1215 nabízí možnost bezproblémového rozšíření svazku a řešení 
zálohování dat pro vybrané servery Synology DiskStation tím, že přináší dodatečných 
12 slotů disků s podpoou rozhraní SATA III 6 Gb/s. Na server Synology DX1215 se vztahuje 
pětiletá záruka společnosti Synology.



Technické údaje
Hardware
Interní pevný disk/Disk SSD 3,5" nebo 2,5" SATA(III) / SATA(II) X 12 (pevné disky nejsou součástí balení)

Rozšiřovací port 1

Pevný disk vyměnitelný za provozu Ano

Rozměry (VxŠxH) 270 X 300 X 340 mm

Hmotnost 9,02kg

Systémový ventilátor 120x120 mm X 2

Zotavení po ztrátě napájení Synchronizace s připojeným zařízením DiskStation (Automatický režim)

Vstupní střídavé napětí AC 100 V až 240 V

Frekvence napájení 50Hz až 60Hz, jednofázové

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

Teplota skladování -20°C až 60°C (-5°F až 140°F)

Relativní vlhkost 5 % až 95 % relativní vlhkosti

Podporované modely1 DS3615xs, DS3612xs, DS3611xs, DS2413+

Životní prostředí a obaly
Životní prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení Hlavní jednotka DX1215, Uživatelská příručka, Sada příslušenství, Napájecí kabel, Rozšiřovací kabel

Certifikace FCC: Třída B, CE: Třída B, BSMI: Třída B

Záruka 5 roky

*Technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit. Nejnovější informace najdete na stránkách www.synology.com. 
1. Informace o nejnovějších podporovaných modelech naleznete na stránkách www.synology.com.
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