
Rozšiřovací jednotka RX1214/RX1214RP

Rozšíření a zálohování svazků
Pokud již kapacita pevného disku zařízení Synology RackStation 
nedostačuje, nabízí vám jednotka Synology RX1214/RX1214RP 
jednoduchý a rychlý způsob rozšíření kapacity o dalších 12 pevných 
disků. Svazek RAID na zařízení Synology RackStation je možné přímo 
rozšířit bez nutnosti přeformátování stávajících pevných disků, díky čemuž 
může stanice Synology RackStation pokračovat v provozu během 
rozšíření kapacity. 
Jednotku Synology RX1214/RX1214RP lze použít jako samostatné řešení 
pro místní zálohování zařízení Synology RackStation. Pokud vytvoříte 
samostatný svazek, představuje jednotka Synology RX1214/RX1214RP 
vynikající řešení zálohování na pevné disky v případě poruchy systému.

Spolehlivý design typu Plug-n-Use
Zařízení Synology RS2414+/RS2414RP+ lze bezpečně připojit k jednotkám 
Synology RX1214/RX1214RP pomocí speciálně navrženého spojovacího 
kabelu, který zajišťuje maximální propustnost. Umožňuje používání 
pevných disků v připojené jednotce Synology RX1214/RX1214RP stejným 
způsobem, jako by šlo o interní disky zařízení Synology Synology RS2414+/
RS2414RP+, a to bez jakýchkoli prodlev při přístupu k datům. Díky 
podpoře rozhraní SATA III 6 Gb/s dokáže jednotka Synology RX1214/
RX1214RP zajistit plný výkon instalovaných disků a nabízí špičkovou 
rychlost přenosu dat. Aby byl zajištěn nepřetržitý provoz, je jednotka 
Synology RX1214RP vybavena redundantními napájecími zdroji, které 
v případě poruchy některého z napájecích zdrojů zajistí převzetí služeb.

Ekologie a jednoduchá správa
Režim hlubokého spánku lze ručně nakonfigurovat, aby se automaticky 
aktivoval po určité době nečinnosti systému. Tímto nejen ušetříte energii, 
ale také prodlužíte životnost pevného disku. Jednotka RX1214/RX1214RP 
je vybavena také inteligentní funkcí zapnutí/vypnutí připojeného zařízení 
RackStation. Tento systém tak funguje chytře a efektivně bez zásahu 
uživatele.

 ● Design Plug-n-Use pro 

bezproblémový upgrade 

úložné kapacity

 ● Rozšíření svazku online

 ● Podpora rozhraní SATA III 

6 Gb/s

 ● Redundantní napájecí zdroje 

zajišťují nepřetržitý provoz 

služeb (pouze RX1214RP)

 ● Úsporný režim hlubokého 

spánku

 ● Jednoduchá instalace 

pomocí sady ližin bez šroubů 

(volitelné)

 ● Správa pomocí softwaru 

Synology DiskStation 

Manager (DSM)

Klíčové funkce

Synology RX1214/RX1214RP nabízí jednoduché řešení pro rozšiřování svazků 
a zálohování dat zařízení Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+. Jednotka 
RX1214/RX1214RP dokáže bezproblémově a během provozu rozšířit kapacitu 
zařízení Synology RS2414+/RS2414RP+ o dalších 12 pevných disků připojením 
pomocí rozšiřovacího kabelu.



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

Rozšiřovací port X 1

Pevný disk vyměnitelný za provozu Ano

Rozměry (VxŠxH) 88 mm X 445 mm X 570 mm

Hmotnost 12 kg (RX1214) / 14 kg (RX1214RP)

Ventilátor systému 80 x 80 mm X 4

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

Vstupní střídavé napětí 100 V až 240 V

Frekvence napájení 50 Hz až 60 Hz, jednofázové

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

Teplota skladování -10°C až 70°C (15°F až 155°F)

Relativní vlhkost 5 % až 95 % relativní vlhkosti

Spotřeba energie1 Přístup: 108 W, Režim spánku HDD: 30 W (RX1214)
Přístup: 121 W, Režim spánku HDD: 39 W (RX1214RP)

Podporované modely2 RS2414+/RS2414RP+

Životní prostředí a balení
Životní prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení
Hlavní jednotka RX1214/RX1214RP, Uživatelská příručka, Sada příslušenství, Napájecí kabel, Rozšiřovací 
kabel X 1 (RX1214),  
Napájecí kabel X 2 (RX1214RP), Rozšiřovací kabel

Certifikace FCC: Třída A, CE: Třída A, BSMI: Třída A

Záruka 5 roky

*Technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit. Nejnovější informace získáte na stránkách www.synology.com. 
1. Měřeno s 5 pevnými disky Western Digital® 3 TB WD30EZRS. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na prostředí.
2. Informace o nejnovějších podporovaných modelech naleznete na stránkách www.synology.com.

Připojení a tlačítka

SYNOLOGY INC.
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jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami, a dále okamžitý a snadný přístup k těmto datům. Společnost Synology si klade za 
cíl nabízet produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat špičkové služby zákazníkům.
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Sídlo společnosti
Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., 
Tchaj-pej, Tchaj-wan
Tel.: +886 2 2552 1814 
Fax: +886 2 2552 1824

Spojené království
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park, 
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, Spojené království
Tel.: +44 1908 366380

Německo
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Německo
Tel.: +49 211 9666 9666

Severní a Jižní Amerika
Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road, 
Bellevue, WA 98005
Spojené státy americké
Tel.: +1 425 818 1587

Francie
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Francie
Tel.: +33 147 176288


