EMEA Region – Toshiba Storage Solutions

13.02.2017

Toshiba NAS sürücüsü N300’ün
kapasitesini 8 TB’a çıkarıyor

Ürün yelpazesi artık optimum performans ve ölçeklenebilirlik seçeneği sunan
üç model içeriyor

13 Şubat 2017, Düsseldorf, Almanya – Toshiba Electronics Europe (TEE) Kişisel
Veri Saklama Alanı Bölümü kişisel, ev ofis ve küçük işletme kullanımına yönelik 3,5
inç dahili Yüksek Güvenilirlikli Sabit Sürücü NAS (Ağa Bağlı Veri Saklama Alanı) için
N300 ürün gamına yeni 8 TB [1] modeli ekledi. 7 gün 24 saat boyunca çalışan
yüksek kapasiteli veri saklama alanı performans, güvenilirlik ve dayanıklılık
gereksinimlerini karşılayacak şekilde optimize edilmiştir. Daha önce pazara sunulan
4 ve 6 TB versiyonlara eklenen 8 TB seçeneğiyle tüketiciler şimdi ihtiyaçlarına daha
uygun olan modeli seçebilecekler.
N300 serisi büyük hacimde verinin güvenilir bir şekilde saklanmasının ve 7/24
erişilebilmesinin gerektiği NAS ortamları için tasarlanmıştır . Çoklu RAID NAS
tasarımlarında sekiz adede kadar sürücü yuvası desteği, yapılandırmanın, gelişen
veri saklama ihtiyacına paralel olarak genişleyebileceği anlamına gelmektedir.
N300 serisindeki tüm sürücülerde 128 MB’lik büyük ara bellek özelliği ve Toshiba’nın
Dinamik Ara Bellek Teknolojisi – yerleşik ön belleğe alma yönetimi özellikli bağımsız
ara bellek algoritması – bulunmaktadır. Bu teknoloji okuma ve yazma sırasında ara
bellek ayırma işlemini optimize eder. Böylelikle gerçek zamanlı etki alanları
tarafından talep edilen yüksek düzeyde performans sağlanır. Toshiba N300 serisi,
güvenilirliği en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş teknolojileri kullanır. Bu teknolojiler
arasında titreşim, darbe ve ısının etkilerini azaltmaya ve sürücünün devre dışı
kalmasını önlemeye yönelik gelişmiş denetim ve algılama teknolojisi sayılabilir.
Örneğin çoklu darbe sensörü darbe ve döngüsel titreşimi algılar ve telafi ederken
hata kurtarma denetimi veri hatası kaynaklı kurtarma süresini en aza indirmeye
çalışır. Sürücü kafasının yıpranma riskini azaltan Toshiba Eğik Yüzey teknolojisi
güvenilirliği daha da destekleyen diğer bir etmendir.
Yüksek Güvenilirlikli Sabit Sürücü N300 Şubat 2017 itibariyle pazara sunulacak olup
ürünlerde uzatılmış üç yıl garanti desteği bulunmaktadır.
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