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Datasheet
FUJITSU PRIMERGY RDX USB 3.0
Zálohovací zařízení
Řešení zálohování a archivace RDX USB 3.0
Už se vám někdy z počítače ztratila data
z nějakého nevysvětlitelného důvodu?
Potom budete vědět, že data uložená na
pevném disku nejsou vždy k dispozici ani
navždy v bezpečí. Chcete-li zajistit svým
datům bezpečí, měli byste je pravidelně
ukládat pomocí externího média.
Zálohovací řešení PRIMERGY poskytují
spolehlivou ochranu proti ztrátě dat a
rychlé zálohování dat v kombinaci s velkou
úložnou kapacitou. Můžete si vybrat
mezi zálohovacími technologiemi, jako
jsou páskové jednotky DDS a LTO nebo
technologie výměnných disků RDX. Každá
společnost tak může najít ideální řešení
zálohování dat pro své konkrétní požadavky.
Zpětná kompatibilita s předchozími modely
je rozumná nejen z důvodu budoucích
upgradů, ale také z hlediska zabezpečení
investic.
Poloviční výška současných modelů
umožňuje instalovat jednotky přímo do
serverů a ušetřit tak místo a peníze.

zálohování, archivaci a přenášení dat.
Jednotka PRIMERGY RDX kombinuje
nejlepší funkce pevných disků a technologie
páskových jednotek. Výhody profesionálního
zálohování dat nyní mohou využívat i středně
velké a dokonce i nejmenší firmy. Jednotka
PRIMERGY RDX poskytuje každému uživateli
velmi flexibilní výkonné zálohovací zařízení,
které je také bezpečné.
– Výkon pevného disku a zabezpečení a
manipulace jako u páskové jednotky
– Různé kazety od kapacity 500 do 3 000 GB
– Maximální přenosová rychlost 360 GB/h.
(nekomprimovaná data)
– Životnost kazet RDX je delší než u
normálních páskových kazet
– Zachování archivu více než 10 let

PRIMERGY RDX USB 3.0

Jednotka PRIMERGY RDX (vyměnitelný disk)
s rozhraním USB 3.0 zajišťuje profesionální
zálohování dat, které si může dovolit každý.
Tato jednotka nabízí novou metodu pro
Hlavní funkce

Výhody

Přenosová rychlost až 100 MB/s
Rychlejší přístup k datům během zálohování a obnovení

Pro rychlé zálohování dat
Zajišťuje významné časové úspory během zálohování nebo
obnovení dat
Úspora času a peněz, není potřebné žádné čištění ani čisticí
materiál pro mechaniku jednotky

Není třeba používat čisticí kazety
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Technické podrobnosti
Základní jednotka

Objednací Rozměry (Š x H x V)
kód

Vertikální Přepravní rozměry
sloty
(Š x H x V)

Max. užitečné zatížení / Hmotnost netto
dynamické zatížení

S26361F3750-E324
S26361F3750-E325
S26361F3750-E4
S26361F3750-E504
S26361F3750-E505
S26361F3750-E5
S26361F3750-E604
S26361F3750-E605
S26361F3750-L324
S26361F3750-L325
S26361F3750-L327
S26361F3750-L4
S26361F3750-L504
S26361F3750-L505
S26361F3750-L507
S26361F3750-L5
S26361F3750-L604
S26361F3750-L605
S26361F3750-L607

Prostředí
Provozní teplota okolí

10 až 40 °C

Provozní relativní vlhkost

20 – 80 %

Poznámky k teplotě

Teplota okolí při skladování: -40 – 65 °C
Relativní vlhkost při skladování a přepravě: 10 – 90 %

Shoda se standardy
Kompatibilita – poznámky

Podle odpovídajícího systému

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu PRIMERGY RDX
USB 3.0, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu PRIMERGY RDX
USB 3.0 společnosti Fujitsu požadujte od svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/primergy

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
FUJITSU Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
Telefon: +420 233 034 007
Fax: +420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-05-04 CZ-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/primergy

