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Toshiba rozszerza ofert? dysków twardych z serii
N300 i X300 o modele 16 TB
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Dyski N300 NAS i X300 Performance Hard Drive to pojemna pami?? masowa zapewniaj?ca wydajno??
pracy, obs?ugi gier oraz dzia?ania systemu NAS w ma?ej firmie.
Düsseldorf, Niemcy, 3 wrze?nia 2019 r. — Firma Toshiba Electronics Europe GmbH poinformowa?a o
rozszerzeniu oferty dysków twardych N300 NAS i X300 Performance Hard Drive o hermetyczne,
wype?nione helem modele o pojemno?ci 16 TB. Modele 16-terabajtowe[1] oferuj? pojemno?? o 14%
wi?ksz? ni? modele 14-terabajtowe. Ponadto modele 16 TB maj? dwa razy wi?kszy bufor ni? modele 14 TB,
co oznacza wzrost z 256 MiB do 512 MiB.
W 16-terabajtowych modelach dysków z serii N300 i X300 zastosowano hermetyczn? 9-talerzow?
konstrukcj? wype?nion? helem, która zapewnia wi?ksz? g?sto?? zapisu przy ni?szym poborze mocy podczas
pracy. Specjalna, opracowana przez Toshiba Group technika spawania laserowego oraz konstrukcja
obudowy gwarantuj? szczelne zamkni?cie helu w tym dysku oferowanym w stanowi?cej bran?owy standard
3,5-calowej[2].formie.
„Dzi?ki zaawansowanej hermetycznej konstrukcji wype?nionej helem dyski Toshiba z serii N300 i X300 o
pojemno?ci 16 TB zapewniaj? wi?ksz? energooszcz?dno?? przy nowych poziomach pojemno?ci i g?sto?ci
zapisu” — powiedzia? Larry Martinez-Palomo, dyrektor generalny dzia?u dysków twardych w firmie
Toshiba Electronics Europe GmbH. „Dzi?ki swojemu zaanga?owaniu w rozszerzenie oferty dysków
twardych o modele o pojemno?ci si?gaj?cej 16 TB firma Toshiba zaspokaja rosn?ce zapotrzebowanie na
pami?? masow? zapewniaj?c? wydajno?? pracy, gier oraz systemów NAS. Teraz zarówno gracze, jak i
u?ytkownicy systemów NAS mog? sprawnie zapisywa? i u?ytkowa? jeszcze wi?ksze ilo?ci danych”.
Dzi?ki obs?udze do 8 wn?k na dyski[3]modele z serii N300 idealnie si? sprawdz? w takich zastosowaniach
jak systemy NAS w domu i ma?ej firmie czy pami?? masowa w chmurze prywatnej. Dyski z serii N300 s?
zaprojektowane do pracy w trybie 24/7, obs?uguj? obci??enie[4] si?gaj?ce 180 TB rocznie, dzia?aj? z
pr?dko?ci? 7200 obr./min oraz maj? wbudowane czujniki kompensuj?ce skutki drga? powstaj?cych w
wyniku ruchu obrotowego.
Dyski z serii X300 zosta?y zaprojektowane z my?l? o komputerach PC i wysokiej klasy stacjach roboczych,
dzia?aj? z wydajno?ci? 7200 obr./min, s? wyposa?one w technologie stabilizacji w celu zwi?kszenia

niezawodno?ci dzia?ania oraz udoskonalon? technologi? pami?ci podr?cznej Toshiba Group w celu
optymalizacji alokowania pami?ci podr?cznej podczas odczytu/zapisu, aby zapewnia? wysok? wydajno?? w
czasie rzeczywistym.
Dyski z serii N300 s? obj?te 3-letni? ograniczon? gwarancj?, a dyski z serii X300 — 2-letni? ograniczon?
gwarancj?. Modele dysków N300 i X300 o pojemno?ci 16 TB powinny by? dost?pne w sprzeda?y od IV
kwarta?u 2019 roku.
Toshiba Electronics Europe GmbH zaprezentuje swoje rozwi?zania pami?ci masowej na targach IFA 2019
w Berlinie w dniach 6–11 wrze?nia w hali 17, na stoisku 105. Wi?cej informacji na temat ca?ej linii dysków
twardych firmy Toshiba mo?na znale?? pod adresem: https://www.toshiba-storage.com.
Uwagi:
[1] Definicja pojemno?ci: firma Toshiba definiuje megabajt (MB) jako 1 000 000 bajtów, gigabajt (GB) jako
1 000 000 000 bajtów, a terabajt (TB) jako 1 000 000 000 000 bajtów. System operacyjny komputera jednak
podaje pojemno?? pami?ci masowej wed?ug definicji opartej na pot?gach liczby 2, czyli 1 GB = 230 = 1
073 741 824 bajty, przez co wykazuje mniejsz? pojemno??. Dost?pna pojemno?? (oraz przyk?adowe
informacje o liczbie plików multimedialnych) b?dzie ró?na w zale?no?ci od wielko?ci plików, sposobu
formatowania dysku, ustawie?, oprogramowania, systemu operacyjnego, np. systemu firmy Microsoft, i/lub
preinstalowanych aplikacji lub tre?ci multimedialnych. Rzeczywista pojemno?? sformatowanego dysku
mo?e by? inna.
[2] Okre?lenie „3,5-calowy” oznacza form? dysku twardego. Nie odzwierciedla ona fizycznej wielko?ci
dysku.
[3] W sprawie „obs?ugiwanych wn?k na dyski” nale?y kontaktowa? si? z odpowiednim dostawc? rozwi?za?,
poniewa? zgodno?? z urz?dzeniem hosta ró?ni si? w zale?no?ci od systemu RAID.
[4] Obci??enie jest miar? odzwierciedlaj?c? ilo?? danych zapisanych, odczytanych lub zweryfikowanych w
ci?gu roku kalendarzowego za pomoc? polece? za pomoc? polece? z systemu hosta.
* Informacje podane w tym dokumencie, w tym ceny i specyfikacje produktów, oferta us?ug i dane
kontaktowe, s? aktualne i uznawane za zgodne ze stanem faktycznym w dniu publikacji, ale mog? zosta?
zmienione bez uprzedzenia.
* Wymienione tu nazwy firm, produktów i us?ug mog? by? znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
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