HP Data Vault X311
Levert av HP

HP Data Vault X311 sikkerhetskopierer automatisk flere
datamaskiner i hjemmenettverket, både PC og Mac, og tilbyr
full gjenoppretting av programvarebilde eller henting av
enkeltfiler. En personlig webadresse muliggjør filtilgang fra alle
Internett-tilkoblede datamaskiner. HP Data Vault X311 har 1 TB
lagringsplass.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Enkel, automatisk databeskyttelse
• Konfigurer det og glem det! HP DataVault X311 vil
automatisk håndtere viktige aktiviteter for deg, som
daglig sikkerhetskopiering, virusbeskyttelse og
strømstyring.

Kan utvides i takt med bedriftens behov
• Frigi plass på harddiskene på datamaskinene dine!
HP Data Vault X311 leveres med én harddisk og tre
tomme stasjonsbrønner slik at du kan legge til mer
lagringsplass når behovene økes.(2)

• HP Data Vault X311 vil automatisk sikkerhetskopiere
• Du kan enkelt legge til intern kapasitet med
flere datamaskiner i hjemmenettverket, både
SATA-harddisker
Windows-PCer (Microsofts Windows Home Server
• Oppgrader ekstern kapasitet med fire USB-porter og
Backup) og Mac-maskiner (Apples Time Machine (1)),
én eSATA-port
og tilbyr gjenoppretting av fullt programvarebilde eller
• Utvid funksjonaliteten til serveren gjennom tilgjengelig
henting av enkeltfiler. Alle filene fra datamaskinene
programvare som øker serverens funksjonalitet.
som er sikkerhetskopiert til serveren, kan enkelt hentes
(1) For Mac® OS X 10.5 eller nyere. Windows®-PC er påkrevd
tilbake slik at innhold ikke går tapt.
• For å gi et ekstra lag med beskyttelse mot brann/
flom/naturkatastrofer kan du enkelt sikkerhetskopiere
hele serveren til en ekstern harddisk.(2)
Tilgang til filene fra hvor som helst
• Sentraliser innholdet på HP Data Vault X311 for lokal
og ekstern fildeling.
• En personlig webadresse muliggjør filtilgang fra alle
Internett-tilkoblede datamaskiner
• Deling og samling av funksjoner legger til rette for
bedre samarbeid
• Ekstern tilgang til alle datafilene på Data Vault, pluss
tilgang til filer og programmer på nettverkstilkoblede
Windows®-PCer fra hvilken som helst Internett-tilkoblet
datamaskin.(3)

Få alt: HP tilbehør og tjenester

HP Data Vault X311

i hjemmenettverket for serveroppsett og Windows
Home Server Console-tilgang.
(2) Ekstra harddisker selges separat.
(3) For ekstern tilgang til en Windows®-PC i hjemmenettverket
må hjemme-PCen kjøre XP Professional, XP Media Center,
XP Tablet, Vista® Ultimate, Vista® Business, Vista® Enterprise,
Windows7.

HP Data Vault X311

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Windows Home Server

Prosessor

Intel® Atom® Dual Core (1,6 GHz)

Minne

2 Go PC2-6400 ubufret DDR2 800 MHz

Lagring

Standard 3,5" SATA-stasjoner – 1 TB

Maksimal lagringskapasitet (rå)

Bare begrenset av antall harddiskrom (4), USB-porter (4) og eSata-port (1)

Strømforsyning

Intern universell strømforsyning
INNEBYGD VENTEMODUS: Sparer strøm og penger. Når Data Vault automatisk bytter til innebygd ventemodus,
bruker det bare 1 W strøm.

Formfaktor

Tårn

Mål (H x B x D)
(med ramme)

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

Vekt

1 TB: 4,52 kg

Inngangskrav

Nominell linjespenning: 90 – 132 V vs, 180 – 264 V vs
Nominell inngangsstrøm: 3,5 A
Nominell frekvens: 47 til 63 Hz

Systemets inntakstemperatur

Drift: 5° til 35° C (41° til 95° F) på havnivå
Uvirksom: -30° til 65° C (-22° til 149° F)

Relativ fuktighet

Drift: 5 til 95 % relativ fuktighet, 38,7° C (101,7° F)
Uvirksom: 5 til 95 % relativ fuktighet, 38,7° C (101,7° F)

Høyde over havet

Drift: 2300 m (7546 fot)
Uvirksom: 4600 m (15092 fot)

Akustisk lydnivå

Mindre enn 30 dBA

Spenningsområde
Frekvensområde

(Vrms) 100 til 240
(Nominell) (Hz) 50/60

Priser tildelt HP Services

HP Services anerkjennes for utmerket service og støtte av kunder, partnere, industriorganisasjoner og publikasjoner over hele verden. Nylige
anerkjennelser og pristildelinger reflekterer serviceteamenes engasjement, tekniske ekspertise, profesjonalitet og kompromissløse holdning til
kundefornøydhet. Du kan se en liste over pristildelingene på www.hp.com

Hvis du har spesifikke spørsmål, kan du kontakte din lokale HP-representant. Du finner kontaktinformasjon for ditt område på “Kontakt HP” www.hp.com

Besøk hp.com/go/hpdatavault for mer informasjon.
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