
Synology DX517 tilbyr en enkel løsning for utvidelse av lagringskapasitet for DiskStation med sitt intuitive 
plug-n-use-design. DX517 lar deg oppskalere med opptil 5 ytterligere harddisker umiddelbart, slik at 
du kan utvide RAID-volumet over nettverket eller ta i bruk disker som dedikerte sikkerhetskopimål for 
Diskstation. Synology DX517 kommer med Synologys 3-års delgaranti.

Utvidelsesenhet

DX517

Høydepunkter
• Nettbasert volumutvidelse

• Dedikert, lokal sikkerhetskopiløsning

• Diskskuff med hot-swappable-design

• Synkronisert systemoperasjon med 

DiskStation

Umiddelbar volumutvidelse & sikkerhetskopiering
Synology DX517 gir deg en enkel måte å oppskalere med opptil 5 ytterligere 
harddisker uten å stanse driften. RAID-volumet på Synology DiskStation kan utvides 
direkte, uten å måtte reformatere eksisterende harddisker, slik at tjenestedriften kan 
fortsette under kapasitetsutvidelsen. 

Synology DX517 kan også brukes som en dedikert, lokalt sikkerhetskopimål for 
Synology DiskStation. Når den opprettes som et separat volum, gir DX517 deg en 
god sikkerhetskopiløsning for lokale harddisker i tilfelle det oppstår systemfeil.

Pålitelig plugg-inn-og-bruk-design
Synology DX517 kobles til Synology DiskStation med en utvidelseskabel med 
spesialutviklede kontakter i begge ender. Diskskuffen med hot-swappable-design 
gir deg enkel og rask installasjon av harddisker og gjenoppretting ved svikt eller 
hvis du skal installere flere harddisker. 

Grønn og enkel å administrere
Dyp dvalemodus kan konfigureres manuelt til å starte automatisk når systemet 
har vært inaktivt i en bestemt varighet. Dette sparer ikke bare energi, men vil også 
forlenge harddiskenes levetid. DX517 vil også slå seg på/av automatisk sammen 
med DiskStation-enheten som er tilkoblet uten manuell håndtering. Operasjonen 
av DX517 er fullstendig integrert med DSM på DiskStation-verten. Dette designet 
gir deg full kontroll over hele systemet med nettleseren din. 



Maskinvareoversikt

Tekniske spesifikasjoner 

Maskinvare 
Kompatibel disktype 5 x 3,5"/2,5" SATA HDD/SSD (disker ikke inkludert)

eSATA port x 1

Størrelse (HxBxD) 157 x 248 x 233 mm

Vekt 3,91 kg

Systemvifte 2 (80 x 80 x 20 mm)

AC-inngangseffekt 100V til 240V AC

Strømfrekvens 50 til 60Hz, enfaset

Strømgjenoppretting Synkronisert med tilkoblet Synology DiskStation (Auto-modus)

Driftstemperatur 5 °C til 40 °C (40 °F - 104 °F)

Oppbevaringstemperatur -10 °C til 70 °C (15 °F til 155 °F)

Relativ luftfuktighet 5 % til 95 % RF 

Maksimum driftshøyde 2000 m (6500 fot)

Støttede NAS-modeller DS1517+, DS1817+1

Miljø og emballasje
Miljøsikkerhet Overholder RoHS

Innholdet i pakken

• DX517-hovedenhet
• Brukerveiledning
• Tilbehørpakke
• Utvidelseskabel
• AC strømkabel

Garanti 3 år 

*Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.synology.com for oppdatert informasjon.

1. For utfyllende informasjon om kompatible modeller kan du gå til www.synology.com.
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Synology er dedikert til å dra full nytte av den siste teknologien for å levere pålitelige og prisgunstige måter å sentralisere datalagring, forenkle 
datasikkerhetskopiering, dele og synkronisere filer på tvers av plattformer og få tilgang til data mens man er på farten. Synologys mål er å levere produkter med 
fremsynte funksjoner og kundeservice som er best i klassen.
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Hovedkontor
Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tlf.: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Kina
Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, 
Hengfeng Rd., Zhabei Dist., 
Shanghai, China

Storbritannia
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West 
Business Park, Third Avenue, 
Bletchley, Milton Keynes, 
MK1 1DH, UK
Tlf: +44 1908 366380

Tyskland
Synology GmbH
Grafenberger Allee 
125 40237 Düsseldorf 
Deutschland
Tlf: +49 211 9666 9666

Nord- og Sør-Amerika
Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200, 
Bellevue, WA 98006, USA
Tlf: +1 425 818 1587

Frankrike
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc, 92400 
Courbevoie, France
Tlf: +33 147 176288


