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8 TB DYSKI WEWNĘTRZNE W SERII
TOSHIBA HIGH-RELIABILITY HARD
DRIVE N300 FOR NAS
Seria składa się obecnie z trzech modeli zapewniających optymalne
możliwości wyboru

13 lutego 2017 r. – Toshiba Electronics Europe (TEE) Personal Storage Division

dodaje 8 TB [1] model do serii 3,5-calowych wewnętrznych dysków NAS (Network
Attached Storage) przeznaczonych do wykorzystania w domu oraz małym biurze.

Toshiba High-Reliability Hard Drive N300 for NAS to seria niezawodnych, wydajnych,
skalowalnych i wytrzymałych dysków stworzonych do pracy 24/7 dostępnych
obecnie w trzech pojemościach: 8, 6 i 4 TB.
Seria Toshiba N300 została zaprojektowana do środowisk NAS wymagających
stałego dostępu do dużych ilości danych. Możliwość obsługi do 8 kieszeni
dyskowych w macierzy RAID oznacza, że system NAS może rosnąć wraz z
potrzebami użytkownika.
Wszystkie dyski tej serii mają 128 MB bufor pamięci. Technologia Toshiba Dynamic
Cache optymalizuje rozłożenie cache podczas pracy, tak by zagwarantować
najwyższą wydajność wymaganą przez domeny czasu rzeczywistego.
Chcąc maksymalnie zwiększyć niezawodność serii Toshiba N300 zastosowano w
niej najnowsze rozwiązania technologiczne. Mowa tu m.in. o zaawansowanym
sterowaniu oraz ograniczaniu efektów wibracji, wstrząsów i oddziaływania ciepła, a
także zapobieganiu przerwom w pracy. Na przykład liczne czujniki wstrząsów
wykrywają i kompensują wstrząsy oraz drgania obrotowe, podczas gdy kontrola
odzyskiwania błędów skraca czas ich obsługi.
8 TB model High-Reliability Hard Drive N300 jest dostępny od lutego 2017 r. i objęty
trzyletnią gwarancją. Rekomendowana cena dysku to 1,767 zł brutto.

[1] Toshiba definiuje magabajt (MB) jako 1 000 000 bajtów, a gigabajt (GB) jako 1
000 000 000 bajtów, terabajt (TB) jako 1 000 000 000 000 bajtów. Jednak, systemy
operacyjne określają pojemność w systemie binarnym gdzie 1GB = 230 =
1,073,741,824 bajtów, czyli mniejszą. Dostępna pojemność przechowywania może
się różnić w zależności od wielkości pliku, formatowania, ustawień,
oprogramowania, systemów operacyjnych i innych czynników.
[2] W sprawie liczby obsługiwanych kieszeni dyskowych należy skontaktować się z
dostawcą, ponieważ kompatybilność z komputerem zależy od system.
[3] Prędkość zapisu i odczytu mogą być różne w zależności od komputera,
warunków pracy i wielości pliku..
[4] Położenie dolnych otworów montażowych może się różnić w zależności od
produktu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://toshiba.semiconstorage.com/us/design-support/faq/storage-holes.html
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