
Synology DX517 erbjuder en enkel lösning med lagringskapacitet för din DiskStation med den här intuitiva 
plug-n-use-konstruktionen. DX517 ger dig en möjlighet att omedelbart göra en uppskalning med upp till 
5 extra hårddiskar, så att du kan utöka RAID-volymen online eller implementera diskarna som en dedikerad 
lokal säkerhetskopieringsdestination för din Diskstation. Synology DX517 är uppbackad av Synology:s 
3-åriga begränsade garanti.

Utökningsenhet

DX517

Huvudpunkter
• Voymutökning online

• Dedikerad lokal lösning för 

säkerhetskopiering

• Konstruktion med disksläde för 

snabbväxling

• Systemdrift som synkroniseras med 

DiskStation

Omedelbar utökning av volym och säkerhetskopiering
Synology DX517 tillhandahåller ett enkelt sätt för uppskalning med 5 extra 
hårddiskar under drift. RAID-volymer på den Synology DiskStation som är värd kan 
utökas direkt, utan att behöva formatera om de befintliga hårddiskarna, något som 
kan säkerställa sömlös utökning av kapacitet, utan avbrott för service. 

Synology DX517 kan även användas som en dedikerad lokal 
säkerhetskopieringsdestination för Synology DiskStation. När den skapas som 
en separat volym, erbjuder DX517 utmärkta säkerhetskopieringslösningar för 
säkerhetskopiering till sina lokala hårddiskar i händelse av systemfel.

Pålitlig utformning med Plug-n-use
Synology DX517 är ansluten till Synology DiskStation med en utökningskabel 
som har specialkonstruerade anslutningar på båda ändarna. Den praktiska 
konstruktionen med disksläde för snabbväxling säkerställer enkel och snabb 
hårddiskinstallation och återställning i händelse av fel eller när extra diskar ska 
installeras. 

Grön och enkel att hantera
Sovläge kan manuellt konfigureras för att börja gälla automatiskt när systemet 
varit inaktivt för en specifik tidsperiod. Detta sparar inte bara energi utan ökar 
också hårddiskarnas livslängd. DX517 kommer även att slås på/av automatiskt 
tillsammans med ansluten DiskStation utan hantering. Driften av DX517 är helt och 
hållet integrerat med DSM på den DiskStation som är värd. Den här konstruktionen 
medger full kontroll av hela systemet genom att bara använda din webbläsare. 



Hårdvaruöversikt

Tekniska specifikationer 

Hårdvara 
Kompatibla disktyper 5 x 3,5/2,5” SATA HDD/SSD (diskar är inte inkluderade)

eSATA-port x 1

Mått (HxBxD) 157 X 248 X 233 mm

Vikt 3,91 kg

Systemfläkt 2 (80 x 80 x 20 mm)

AC ingående nätspänning 100V till 240V AC

Strömfrekvens 50 till 60Hz, enkelfas

Strömåterställning Synkroniserad med den ansluta Synology DiskStation (automatiskt läge)

Användningstemperatur 5°C till 40°C (40°F - 104°F)

Förvaringstemperatur -10°C till 70°C (15°F till 155°F)

Relativ fuktighet 5% till 95% RH 

Max. höjdintervall 2 000 m (6 500 fot)

NAS-modeller med stöd DS1517+, DS1817+1

Miljö och förpackning
Miljösäkerhet Överensstämmer med RoHS-direktiven

Förpackningens innehåll

• DX517 huvudenhet
• Bruksanvisning
• Tillbehörsset
• Utökningskabel
• nätsladd

Garanti 3 år 

*Modellspecifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se www.synology.com för den senaste informationen.

1. För fullständig information om kompatibla modeller, vänligen besök www.synology.com.
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SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmaanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera 
datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att 
leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2017 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synology:s logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. 
Andra produkter och bolagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen 
och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.
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