HP Data Vault X311
Brought to you by HP
De HP Data Vault X311 maakt automatisch backups van
meerdere computers in uw thuisnetwerk, zowel van Windows
pc's als van Macs, en biedt herstel van complete images of
individuele bestanden. Een gepersonaliseerd webadres maakt
bestandstoegang mogelijk vanaf elke met internet verbonden
computer. De HP Data Vault X311 biedt 1 TB opslagruimte.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Gemakkelijke automatische databescherming
• Eén keer instellen en er nooit meer aan denken! De
HP DataVault X311 beheert automatisch belangrijke
activiteiten voor u: de dagelijkse computerbackups,
virusbescherming en power management.
• De HP DataVault X311 maakt automatisch backups
van meerdere computers in uw thuisnetwerk, zowel
van Windows pc's (Microsoft’s Windows Home
Server Backup) als van Macs (Apple's Time Machine)
en biedt herstel van complete images of individuele
bestanden. Alle bestanden van uw computers
waarvan backups op de server zijn gemaakt kunnen
gemakkelijk worden opgehaald, zodat uw informatie
niet verloren gaat.
• Voor extra bescherming tegen brand, overstromingen
of natuurrampen maakt u gemakkelijk een backup
van de hele server naar een externe harde schijf.(2)
Overal toegang tot uw bestanden
• Bewaar uw content centraal op de HP Data Vault
X311 om lokaal en op afstand bestanden te delen.
• Een gepersonaliseerd webadres biedt toegang tot uw
bestanden vanaf elke met internet verbonden computer.
• Betere samenwerking door het verzamelen en delen
van bestanden
• Remote toegang tot al uw databestanden op de
Data Vault en toegang tot bestanden en applicaties
op in het netwerk aangesloten Windows® pc's vanaf
elke met internet verbonden computer.(3)
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Uitbreidbaar als de bedrijfsbehoeften veranderen
• Maak ruimte vrij op de harde schijven van uw
computers! De HP Data Vault X311 wordt geleverd
met één harde schijf en drie lege schijfslots, zodat u
meer opslagruimte kunt toevoegen als de behoeften
toenemen.(2)
• De interne capaciteit is gemakkelijk uit te breiden
met standaard SATA harde schijven
• Externe uitbreidingsmogelijkheden met vier
USB-poorten en één eSATA-poort
• Er zijn tal van softwareapplicaties leverbaar om de
functionaliteit van de server uit te breiden.
(1) V
 oor Mac® OS X 10.5 of hoger. Windows® pc is vereist
in het thuisnetwerk voor serverinstallatie en toegang tot
Windows Home Server console.
(2) E
 xtra harde schijven moeten apart worden aangeschaft.
(3) V
 oor remote toegang tot een Windows® pc in het thuisnetwerk
moet de pc werken onder XP Professional, XP Media Center,
XP Tablet, Vista® Ultimate, Vista® Business, Vista® Enterprise of
Windows 7.

HP Data Vault X311

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Specificaties
Besturingssysteem

Windows Home Server

Processor

Intel® Atom® dual-core (1,6 GHz)

Geheugen

2 GB PC2-6400 ongebufferd DDR2 800-MHz

Opslag

Standaard 3,5-inch SATA-schijven – 1 TB

Maximum opslagcapaciteit (ruw) De enige beperking wordt gevormd door het aantal schijfposities (4), USB-poorten (4) en eSata-poorten (1)
Voeding

Interne Universal Power Supply
INGEBOUWDE SLAAPSTAND: Bespaart energie en geld. Als de Data Vault automatisch naar de ingebouwde slaapstand schakelt,
gebruikt hij slechts 1 Watt stroom.

Model

Tower

Afmetingen (h x b x d)
(incl. front)

24,6 cm x 13,9 cm x 25,3 cm (9,67" x 5,47" x 9,96")

Gewicht

1 TB: 4,52 kg

Spanningsvereisten

Nominale spanning: 90 – 132 V, 180 – 264 V
Nominale ingangsspanning: 3,5 A
Nominale ingangsfrequentie: 47 tot 63 Hz

Systeeminlaattemperatuur

In bedrijf: 5 tot 35 °C op zeeniveau
Buiten bedrijf: -30 tot 65 °C

Relatieve luchtvochtigheid

In bedrijf: 5 tot 95% (rel), 38,7 °C
Buiten bedrijf: 5 tot 95% (rel), 38,7 °C

Hoogte

In bedrijf: 2300 m
Buiten bedrijf: 4600 m

Geluidsproductie

Minder dan 30 dBA

Bereik ingangsspanning
Frequentiebereik

(Vrms) 100 tot 240
(Nominaal) (Hz) 50/60

Bekroningen van HP Services

HP Services blijft erkenning krijgen van klanten, partners en organisaties en in publicaties uit de gehele wereld voor haar uitstekende service en
support. Recente bekroningen reflecteren de inspanningen, de technische expertise, het professionalisme en de inzet voor klanttevredenheid
van ons serviceteam. Een overzicht van alle bekroningen is beschikbaar op: www.hp.com

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw HP vertegenwoordiger. Contactinformatie voor een vertegenwoordiger bij u in de buurt is te vinden onder
"Contact opnemen met HP" op: www.hp.com

Meer informatie is beschikbaar op: hp.com/go/hpdatavault
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