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Najważniejsze cechy

• Niezawodność i trwałość klasy korporacyjnej 

W wymagających środowiskach działających 24/7, dla 

których średni czas do awarii (MTTF) szacowany jest na 

2,5 mln godzin, a obciążenie danymi do 550 TB rocznie

• Zaprojektowane dla systemów Synology klasy 

korporacyjnej 

Ponad 200 000 godzin rygorystycznych testów 

weryfikacyjnych zapewnia maksymalną niezawodność 

rozwiązań Synology z serii SA i UC.

• Trwała pamięć podręczna zapisu 

Minimalizuje ryzyko uszkodzenia danych w przypadku 

nagłej utraty zasilania

• Szybsza naprawa macierzy 

Do 27% szybsza1 naprawa macierzy RAID dzięki 

oprogramowaniu sprzętowemu dostosowanemu i 

zoptymalizowanemu pod kątem wydajności

• Automatyczne aktualizacje oprogramowania 

sprzętowego 

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego za 

pośrednictwem systemu DSM upraszczają konserwację

Zaprojektowane z 
myślą o wymagających 
zadaniach w środowiskach 
korporacyjnych

Dysk Synology HAS5300 zaprojektowano z 

myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie 

pojemności, wydajności i niezawodności 

nowoczesnych wdrożeń korporacyjnych. Dysk 

ten, opracowany z myślą o obsłudze obciążeń 

do 550 TB rocznie, umożliwia jednoczesną 

obsługę dużych pul klientów. Dzięki średniemu 

czasowi do awarii (MTTF) na poziomie 2,5 

miliona godzin i 5-letniej ograniczonej 

gwarancji firmy Synology HAS5300 spełnia 

najwyższe standardy niezawodności.
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Idealny do skalowalnych systemów high-availability

Dyski twarde Synology HAS5300 SAS zaprojektowano i przetestowano w 
celu zapewnienia ścisłej integracji z systemami pamięci masowej z serii SA o 
największej skalowalności oraz UC, zapewniającymi najwyższą dostępność 
usług. Dzięki możliwości pełnego wykorzystania dostępnej przepustowości 
stanowią one idealny wybór dla wymagających zadań o krytycznym 
znaczeniu, które wymagają pracy w trybie 24/7. 
 
Zoptymalizowane oprogramowanie wewnętrzne i integracja z systemem 
operacyjnym Synology DiskStation Manager (DSM) działającym w 
rozwiązaniach pamięci masowej Synology zapewniają nawet o 27% większą 
szybkość naprawy macierzy RAID, znacznie skracając czas, jaki system 
spędza w stanie obniżonej sprawności.

Maksymalna trwałość i skuteczna ochrona danych

Dyski HAS5300 obsługujące obciążenia do 550 TB rocznie przy średnim 
czasie do awarii (MTTF) wynoszącym 2,5 miliona godzin to bezpieczny i 
niezawodny wybór dla wszelkich zastosowań do przechowywania danych 
o krytycznym znaczeniu. Technologia trwałej pamięci podręcznej zapisu 
zwiększa ochronę integralności danych i ogólną wydajność zapisu. 
 
Ponad 200 000 godzin testów weryfikujących i wytrzymałościowych z 
systemami firmy Synology gwarantuje pełną współpracę każdego dysku 
HAS5300, zapewniając maksymalną niezawodność rozwiązań firmy 
Synology, nawet w przypadku największych obciążeń. 
 
W połączeniu z rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych i replikacji 
uruchomionymi w systemie Synology DSM dyski twarde SAS HDD z serii 
HAS5300 zapewniają dodatkową warstwę ochrony.

Zintegrowana konserwacja

Korzystanie z dysków i systemów hostów firmy Synology upraszcza 
wdrażanie rozwiązań IT. Dyski HAS5300 są objęte 5-letnią ograniczoną 
gwarancją firmy Synology, zapewniającą długoterminowe wsparcie dla 
całego systemu. 
 
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego w pakiecie z aktualizacjami 
systemu DSM zmniejszają konieczność konserwacji, zwiększając 
jednocześnie dostępność usług systemowych. 

Krótsze czasy odbudowy macierzy 
RAID

Synology HAS5300 znacznie skraca czas 
potrzebny na naprawę uszkodzonych macierzy 
RAID w porównaniu z dyskami podobnej klasy i 
pojemności używanych w systemach Synology.

Company B

Company A

Company C

Synology

27% slower than Synology

18% slower than Synology

35% slower than Synology

27% faster than industry average
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Specyfikacja techniczna 

Dane techniczne sprzętu 

Numer modelu HAS5300-8T HAS5300-12T HAS5300-16T

Pojemność2 8 TB 12 TB 16 TB

Wymiary3 3,5″

Interfejs SAS 12 Gb/s

Rozmiar sektora 512e

Wydajność

Prędkość obrotowa 7200 obr./min

Szybkość interfejsu 12 Gb/s, 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s

Rozmiar buforu4 256 MiB 512 MiB

Maksymalna stała prędkość przesyłu danych 
(typ.) 230 MiB/s 242 MiB/s 262 MiB/s

Niezawodność

Średni czas do awarii (MTTF)5 2 500 000 godz.

Ocena obciążenia6 550 TB danych przesyłanych rocznie

Gwarancja7 5 lata

Zużycie energii

Napięcie zasilania 12 V (±10%) / 5 V (+10/-7%)

Aktywny tryb bezczynności (typ.) 6,62 W 4,36 W 4,46 W

Losowy odczyt/zapis 4 KB Q1 (typ.) 9,87 W 7,80 W 8,12 W

Zmienne środowiskowe

Temperatura
Aktywny Od 5°C do 60°C (od 41°F do 140°F)

Nieaktywny Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Wstrząs
Aktywny 686 m/s2 {70 g} (czas trwania 2 ms)

Nieaktywny 2 450 m/s2 {250 g} (czas trwania 2 ms)

Drgania
Aktywny 7,35 m/s2 {0,75 G} (od 5 do 300 Hz), 2,45 m/s2 {0,25 G} (od 300 do 500 Hz)

Nieaktywny 29,4 m/s2 {3,0 G} (od 5 do 500 Hz)

Wysokość
Aktywny -305 m do 3 048 m

Nieaktywny -305 m do 12 192 m

Wilgotność 
względna

Aktywny 5-90% R.H. (bez kondensacji)

Nieaktywny 5-95% R.H. (bez kondensacji)

Inne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 26,1 mm × 101,85 mm × 147 mm

Waga 770 g 720 g

Certyfikaty CE, RCM, BSMI, KC, EAC, UL, TUV, ICES, UKCA, RoHS
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 

 
Następujące informacje dotyczą wyłącznie państw członkowskich UE: 

Użycie tego symbolu oznacza, że takiego produktu nie można traktować jako odpadów domowych. Dbając o prawidłową utylizację 
tego produktu, można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać 
spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z odpadami pochodzącymi z tego produktu. Aby uzyskać więcej szczegółowych 
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją 
odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Uwaga: Dane techniczne modelu mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie www.synology.com.

1. Testy wydajności zostały przeprowadzone przez firmę Synology przy użyciu 12 dysków w urządzeniu SA3600 skonfigurowanym przy użyciu macierzy RAID 5 w 
porównaniu z dyskami o podobnej pojemności (12 TB) i klasie (Enterprise) przy użyciu narzędzia IOMeter (bloki 64 KB). Wyniki tylko do celów referencyjnych. 
Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od obciążenia, metod testowania oraz konfiguracji urządzeń i oprogramowania.

2. Definicja pojemności: Dyski twarde definiują terabajt (TB) jako 1 000 000 000 000 bajtów. System operacyjny komputera określa jednak pojemność pamięci przy 
użyciu potęgi 2 do definiowania 1 GB jako 230 = 1 073 741 824 bajtów, dlatego też wyświetla mniejszą pojemność pamięci. Dostępna pojemność pamięci zależy 
od rozmiaru pliku, formatowania, ustawień, oprogramowania i systemu operacyjnego. Rzeczywista sformatowana pojemność może się różnić.

3. „3,5-calowy” to format dysków twardych HDD. Nie wskazuje fizycznego rozmiaru dysku.
4. Mebibajt (MiB) oznacza 220 bajtów czyli 1 048 576 bajtów. MB/s to 106 bajtów.
5. Średni czas do awarii (MTTF) nie jest gwarancją ani oszacowaniem trwałości produktu; jest to wartość statystyczna związana ze średnim wskaźnikiem 

awaryjności dla dużej liczby produktów, która może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego czasu pracy. Rzeczywisty okres eksploatacji produktu może być 
inny niż średni czas do awarii (MTTF).

6. Obciążenie jest definiowane jako ilość danych zapisywanych, odczytywanych lub weryfikowanych przez polecenia z systemu hosta.
7. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.synology.com/

company/legal/warranty.
8. Ilustracje produktów mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywisty produkt może być inaczej oznakowany lub mieć inną obudowę, co nie będzie miało 

wpływu na właściwości użytkowe produktu.

http://sy.to/hat5300dssw
http://sy.to/hat5300dw
http://sy.to/hat5300dw

