
    
 
 
 

 
 

Bạn là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần: 

  Thiết bị lưu trữ và backup dữ liệu hoạt động trên mạng 
LAN với chi phí vừa phải và chất lượng cao?  

  Thiết bị lưu trữ và backup dữ liệu đạt tiêu chuẩn, đáp ứng 
các nhu cầu kỹ thuật?  

  Một hệ thống đơn giản, dễ quản trị? 

 Cty CP VTBv là lựa chọn tốt nhất cho bạn 

 Với chi phí vừa phải mà vẫn đáp ứng sự mong đợi của bạn và 
doanh nghiệp.  

 Thiết bị chính hãng được nhập từ Nhật, Mỹ với chế độ bảo hành và bảo trì chuyên nghiệp.  

 Thiết bị với công nghệ hiện đại, đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng.  

 Kết nối qua đường mạng mạng LAN, cổng giao tiếp Gigabit tốc độ 1000Mbps.  

 An toàn bảo mật, với khả năng phân quyền cho người dùng.  

 Thiết bị được tích hợp sẵn UPS bảo vệ thiết bị, tránh mất dữ liệu khi sao chép.  

 Khả năng lưu trữ lớn từ vài trăm Gb đến vài Tb. Hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau tùy nhu cầu sử dụng.  

 Khả năng mở rộng dung lượng lưu trữ với 2 cổng USB 2.0 tốc độ 480Mbps.  

 Khả năng Backup với nhiều công nghệ hiện đại RAID 0, 1, 5. 

 

       

  Màn hình LCD hiện thị trạng thái hoạt động của thiết bị.  



  Ổ cứng Hotswap tháo ráp �nóng�. 
  Install dễ dàng thông qua giao diện web thân thiện.  

 Giao tiếp mạng  

o Giao tiếp: IEEE802.3 (100 Base-TX) / IEEE802.3u Standard  
o Tốc độ truyền: 10/100/1.000Mbps 
o Cổng giao tiếp: RJ-45 
o Loại cáp truyền: 

! 1.000 Base-T: Category 5, 4 UTP 
! 100 Base-TX: Category 5, 2 4 UTP 
! 10 Base-T: Category 3, 4, 5 2 UTP  

 Dung lượng lưu trữ 
o Số ổ cứng: 4 
o Dung lượng ổ cứng: 

! TS-1.0TGL/R5: 250GB 
! TS-2.0TGL/R5: 500GB  

o Loại ổ cứng: Disk Interface Serial ATA 
o Công nghệ RAID: 0, 1, 5 tùy chủng loại thiết bị  

 Giao tiếp USB 
o Giao tiếp: USB 2.0 Hi-Speed, Full-Speed, Low-Speed 
o Số cổng: 2  
o Tốc độ truyền: Max 480Mbps (HS Mode) 

 Giao thức hỗ trợ 
o TCP/IP: Windows 
o SMB: Linux & Unix 
o FTP: Internal/External Access 
o UPS: Tích hợp trong thiết bị 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp hoàn chỉnh. 
 


