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Destaques

• Expansão de armazenamento perfeita 

Adicione 12 compartimentos de unidade adicionais à 

sua Synology DiskStation1

• Adaptação perfeita com HDD de nível empresarial 

da Synology 

Utilização com HDD SATA Synology HAT5300 para 

elevado desempenho e compatibilidade verificada

• Configuração fácil de hardware 

O design plug-and-play facilita a atualização do 

armazenamento

• Suporte pós-venda alargado 

Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology2

Expansão imediata do 
armazenamento para 
Synology DiskStation

As unidades de expansão Synology DX1215II 

foram concebidas para proporcionar uma 

capacidade de expansão de armazenamento 

sem esforço para Synology DiskStation. 

O pequeno formato de secretária de 

12 compartimentos permite a máxima 

expansibilidade do armazenamento, 

ocupando um espaço muito reduzido. 

Ligue-o e comece a aproveitar o seu novo 

espaço de armazenamento graças à fácil 

instalação. A unidade dispõe de uma garantia 

limitada de 5 anos da Synology.2

Unidade de expansão

DX1215II
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Expanda a DiskStation com unidades Synology

Os HDD SATA Synology HAT5300, desenvolvidos em conjunto 
com sistemas de armazenamento Synology, proporcionam uma 
interoperabilidade comprovada e elevada fiabilidade através de 
uma validação rigorosa. Combine unidades HAT5300 com Synology 
DiskStation e DX1215II para uma configuração de armazenamento 
altamente fiável e integrada e receba atualizações e suporte Synology a 
longo prazo.

Armazenamento compacto para expansão fácil

É fácil expandir a sua Synology DiskStation1 com 12 compartimentos 
de unidade adicionais de 3,5 polegadas com a unidade de expansão 
DX1215II. O design plug-and-play adiciona unidades à DiskStation anfitriã 
sem configuração adicional ou tempo de inatividade.

Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology 

A Synology DX1215II foi concebida para manter os seus dados seguros 
de forma duradoura. Tem uma garantia limitada de 5 anos da Synology,2 
que inclui substituição de hardware e suporte técnico para o máximo 
retorno do investimento.

Garantia limitada de 5 anos da 
Synology

A garantia limitada de 5 anos da Synology2 inclui 
serviços de suporte técnico para manter a sua 
empresa a funcionar.
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Especificações técnicas 

Hardware 

Tipos de unidade compatível 12 x HDD/SSD SATA de 3,5" ou 2,5" (unidades não incluídas)

Unidades com capacidade Hot-
Swap Sim

Porta externa 1 porta de expansão (Infiniband)

Dimensões (A x L x P) 270 x 300 x 340 mm

Peso 9,02 kg

Ventoinhas do sistema 2 x (120 x 120 x 25 mm)

Tensão de alimentação de 
entrada CA 100 V a 240 V CA

Frequência da tensão 50/60 Hz, monofásica

Temperatura de funcionamento 5°C a 35°C (40°F a 95°F)

Temperatura de 
armazenamento -20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)

Humidade relativa 5% a 95% de HR 

Altitude máxima de 
funcionamento 5000 m (16 400 pés)

Ambiente e embalagem
Segurança ambiental Conformidade com a diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem

• 1 unidade principal DX1215II
• 1 guia de instalação rápida
• 1 pacote de acessórios
• 1 cabo de alimentação CA
• 1 cabo de expansão

Acessórios opcionais • HDD SATA de 3,5": HAT5300
• SSD SATA de 2,5": SAT5200 

Garantia 5 anos 

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.

1. Requer a instalação do DSM 6.2.4-25556 ou mais recente no dispositivo anfitrião.
2. O período da garantia tem início na data de compra indicada no recibo de compra. Visite https://www.synology.com/company/legal/warranty para obter mais 

informações.

1 Indicador de estado 2 Indicador de alerta 3 Botão de alimentação 4 Indicador Link

5 Indicadores de estado da 
unidade 6 Tabuleiros de Unidade 7 Bloqueios do tabuleiro de 

unidades 8 Ventoinhas

9 Porta de alimentação 10 Porta de expansão 11 Interruptor manual/predefinido

Parte frontal Parte posterior

http://www.synology.com
http://sy.to/dx1215iippwarr

