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DIGITUS Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 2,5” z
USB 3.0

DA-71116
EAN 4016032456421

Obudowa USB 3.0 na dysk SSD/HDD 2.5" RAID SATA JBOD, RAID0,
RAID1, aluminiowa

Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 2,5” z USB 3.0 marki DIGITUS®
to idealne rozwiązanie do ochrony ważnych danych przed utratą.
Dzięki funkcji RAID1 można wykonać mirroring danych, dzięki któremu
dane są zapisywane na obydwu dyskach twardych w identyczny
sposób. Dzięki funkcji RAID0 dane są rozdzielane blokowo pomiędzy
obydwa dyski twarde. Dalszą możliwością obudowy jest funkcja JBOD,
która umożliwia połączenie dwóch dysków twardych w jeden łączny
dysk twardy. W trybie normalnym obydwa dyski twarde są
wyświetlane jako odrębne dyski twarde. Konfiguracja poszczególnych
trybów następuje przez przełącznik DIP w obudowie. Port USB 3.0
obudowy zapewnia szybką transmisję danych pomiędzy źródłem a
obudową. Obudowę RAID można również podłączyć do NAS lub np.
routera z portem USB i funkcją NAS, co daje możliwość wykorzystania
obudowy RAID także w obrębie sieci.

Zabezpiecz ważne dane przed utratą poprzez mirroring dysków
twardych

• Umożliwia mirroring dysków twardych, co gwarantuje
bezpieczeństwo na wypadek awarii

• Zgodny z normą USB 3.0
• Kompatybilność w dół do USB 2.0
• Wykorzystanie trybu normalnego (2 odrębne dyski twarde)
• Wykorzystanie JBOD (dyski twarde są łączone)
• Wykorzystanie RAID0 (zapis blokowy dysków twardych)
• Wykorzystanie RAID1 (mirroring dysków twardych)
• Automatyczne przywracanie w razie uszkodzeń
• Ustawianie trybu przełącznikiem DIP
• 2 x interfejs SATA III
• Maksymalna pojemność dysków twardych 2 x 2 TB
• You need two free USB ports or alternatively one free USB port

and a USB power supply unit for the power supply of the
enclosure.

Package contents

• Obudowa dysków SSD/HDD RAID SATA 2,5” z USB 3.0
• Kabel przyłączeniowy USB
• QIG (krótka instrukcja instalacji)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 40 13.50 39.50 55.00 28.50 61,916.20

Packaging Unit Inside 1 0.34 13.00 18.00 5.00 1,170.00

Packaging Unit Single 1 0.34 13.00 18.00 5.00 1,170.00

Net single without Packaging 1 0.15 8.50 15.20 2.85 368.22
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