
FOLHA DE DADOS  |  Unidade de expansão  DX1222

Destaques

• Instalação simples 

Adicione 12 compartimentos de unidade adicionais à 

sua DiskStation1 com o mínimo de interrupções

• Configuração rápida e intuitiva 

Configure o novo armazenamento em minutos com as 

ferramentas unificadas do Synology DSM

• Pronta para unidades Synology 

Garanta a mais elevada fiabilidade com as unidades de 

nível empresarial Synology

• Suporte alargado 

Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology2

Expansão de 
armazenamento Plug-
and-Play para Synology 
DiskStation

As unidades de expansão Synology DX1222 

permitem-lhe adicionar instantaneamente 

capacidade à sua Synology DiskStation1. 

Tire partido de forma instantânea de até 12 

unidades adicionais de 2,5 ou 3,5 polegadas 

na mesma implementação graças ao 

tamanho compacto, à instalação rápida e 

às opções intuitivas de gestão de volume 

do Synology DiskStation Manager (DSM). A 

unidade dispõe de uma garantia limitada de 

5 anos da Synology.2

Unidade de expansão

DX1222
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Tão fácil como ligar o cabo

O design plug-and-play da DX1222 e a gestão simples do volume 
no DSM facilitam a adaptação atempada às necessidades de 
armazenamento súbitas. Um pequeno formato de secretária significa 
que não precisa de sacrificar o precioso espaço no escritório.

Consiga mais com as unidades Synology

As unidades de nível empresarial Synology, desenvolvidas em conjunto 
com sistemas de armazenamento Synology, proporcionam uma 
interoperabilidade comprovada e elevada fiabilidade através de uma 
validação rigorosa. Combine-as com Synology DiskStation e DX1222 para 
uma configuração de armazenamento altamente fiável e integrada e 
receba atualizações e suporte Synology de longo prazo.

Com uma garantia limitada de 5 anos da Synology 

Tire o máximo partido da sua DX1222 com a substituição de hardware 
abrangente e o suporte técnico premium, ambos incluídos na garantia 
limitada de 5 anos da Synology.2

A Synology tem tudo o que precisa

Mantenha a sua empresa a funcionar com os 
serviços de suporte técnico incluídos na garantia 
limitada de 5 anos da Synology.2

Perturbação mínima

Expanda de forma simples volumes RAID sem 
reformatar unidades, com a expansão de volumes 
online no DSM para minimizar as interrupções de 
serviço.
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Especificações técnicas 

Hardware 

Tipos de unidade compatíveis 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 (Mini-SAS HD)

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 25mm)

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

Frequência da tensão 50/60 Hz, monofásica

Temperatura de funcionamento 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °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 5 000 m (16 400 pés)

Ambiente e embalagem
Segurança ambiental Conformidade com a diretiva RoHS

Conteúdo da embalagem

• 1 unidade principal DX1222
• 1 cabo de alimentação CA
• 1 pacote de acessórios
• 1 cabo de expansão
• 1 guia de instalação rápida

Acessórios opcionais3 • HDD SATA de 3,5": HAT5300
• SSD SATA de 2,5": SAT5200 

Garantia 5 anos2 

Nota: 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 7.0.1-42218 ou mais recente no dispositivo anfitrião.
2. O período da garantia tem início na data de compra indicada no recibo. Visite https://www.synology.com/company/legal/warranty para obter mais 

informações.
3. Consulte a nossa lista de compatibilidade para obter a lista de acessórios opcionais mais recente.

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 Bloqueio de tabuleiro de 

unidade 8 Porta de alimentação

9 Ventoinhas 10 Porta de expansão

Vista geral do hardware
Parte frontal Parte posterior

https://sy.to/dx1222dshp
https://sy.to/dx1222dsw
https://sy.to/dx1222dsoacc

