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Toshiba, hem N300 NAS hem de
X300 Performanslı Sabit Sürücü
ürün serisine yeni 12 TB ve 14 TB
helyum sızdırmaz modeller ekliyor

Yeni 14 TB modeller, mevcut 10 TB modellere göre %40’a kadar daha fazla kapasite
ve daha düşük enerji tüketimi olanağı sunar.

Düsseldorf, Almanya – 6 Almanya 2018 – Bugün Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH’nin HDD İşletme Birimi Genel Müdürü Larry

GmbH (TEE) hem N300 NAS Sabit Sürücü hem de X300 Performanslı Sabit Sürücü

Martinez-Palomo düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: Toshiba’yı depolama alanı

serisine 12 TB ve 14 TB’lik modeller ekliyor.

sektöründeki yenilikçi pozisyonunda tutmaya devam edecek olan şey bu sürücülerin

Yeni 12 TB ve 14 TB modeller helyum sızdırmaz tasarım kullanır. Bu da 3,5 inç
mekanik tasarımın daha düşük sabit sürücü çalışması güç profili ile artırılmış

artan performans ve depolama kapasitesi ile birlikte olağanüstü güvenilirlik ve güç
verimliliği sağlayan gelişmiş teknolojilerin kullanımıdır.”

depolama alanı yoğunluğu sunmasına olanak sağlar. Toshiba lazer kaynak

N300 NAS Sabit Disk serisi, yüksek performanslı kişisel, ev ofis ve ölçeklenebilir RAID

teknolojisi ve sabit sürücü gövdesi tasarımı helyumun sürücü muhafazasında sabit

sistemleri gibi küçük işletme ağına bağlı depolama uygulamalarında kullanılmak

bir şekilde kalmasını sağlar.

üzere tasarlanmıştır. 7/24 yüksek kapasiteli depolama alanının performans,

Ayrıca, yeni 12 TB ve 14 TB modeller 7.200 rpm’de çalışır ve ultra yüksek 256 MB
veri arabelleği ile birlikte sunulur. N300 NAS ve X300 modelleri, gelişmiş izleme

güvenilirlik ve dayanıklılık gereksinimleri için optimize edilmiştir ve 3 yıllık garanti ile
birlikte sunulur.

doğruluğu ve okuma ile yazma işlemleri sırasında maksimum performans için motor

X300 Performanslı Sabit Disk serisi; grafik tasarım, animasyon, fotoğraf ve video

milini her uçta da dengeleyerek titreşimleri en aza indirmek için Toshiba’nın gelişmiş

düzenleme ve PC oyunları dahil olmak üzere yaratıcı ve profesyonel uygulamalar

Stable Platter Technology yeniliğini kullanır.

için olağanüstü performans ve güçlü bir kapasite sunar. 14 TB’ye kadar kapasite

N300 NAS modelleri, dönme titreşimi (RV) sensörleri içerir ve 14 TB içn 260
MB/sn’ye kadar veya 12 TB için 253 MB/sn’ye kadar kesintisiz veri aktarım hızları

sunan yeni sabit diskler, en hızlı büyüyen oyun kitaplıklarına bile kolayca erişim ve
depolama imkanı sağlar.

sunar. Maksimum 8[2] HDD çoklu RAID sistemi desteği içeren yeni N300 modelleri,

Yeni kapasiteli modellerin genel kullanıma sunulması Aralık 2018’de başlayacaktır.

büyük miktarda verinin verimli şekilde depolanması ve günlük olarak erişilmesi

Tüketicilere yönelik sabit sürücü depolama alanı ürünlerimizin eksiksiz serisi ile ilgili

gerektiği veri depolama ihtiyaçlarının değişimi ile kullanıcıların NAS yapılandırmaları

ayrıntılı ürün teknik özellikleri ve daha fazla bilgi için lütfen www.toshiba-

için yüksek oranda ölçeklenebilir.

storage.com adresini ziyaret edin.

nedenle, daha az depolama alanı kapasitesi gösterir.
[2] Ana cihaz ile uyumluluk RAID sistemine göre değişeceği için &quot;Desteklenen
Sürücü Yuvaları&quot; ile ilgili
olarak lütfen çözüm sağlayıcınız ile irtibata geçin.
– Ürün fiyatları ve teknik özellikleri, hizmetlerin içeriği ve iletişim bilgileri dahil olmak
üzere bu belgede verilen bilgiler günceldir ve bu bilgilerin duyuru tarihinde doğru
olduğuna inanılmaktadır ancak söz konusu bilgiler, önceden bilgilendirme
yapılmaksızın değişikliğe tabi tutulabilir.
– Reklam bantlarında gösterilen görüntüler, yalnızca gösterim amaçlıdır ve gerçek
ürünleri göstermez. Görüntüler yalnzıca ürünlerin işlevlerinin gösterilmesine yardım
etme amacını taşımaktadır.
– Şirket adları, ürün adları ve hizmet adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.
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