LENOVO STORAGE S2200
Základní SAN s enterprise funkcemi
JEDNODUCHÝ ZÁKLADNÍ SAN
Diskové pole Lenovo Storage S2200 SAN nabízí jednoduchost, rychlost
a škálovatelnost. S jeho snadno použitelným administračním rozhraním
jsou i komplexní administrátorské zásahy jednoduché. Ke správě tohoto
diskového pole není potřeba dedikovat žádné další nástroje. I samotný proces nastavení je díky intuitivní navigaci velice snadný, takže zvládnete vše
zprovoznit již za méně než jednu hodinu od vybalení. Lenovo S2200 přináší
skvělý poměr mezi jednoduchostí a výkonem.

a objem zpracovávaných dat, můžete v budoucnu navyšovat
úložnou kapacitu. S2200 poskytne efektivnější využití fyzického prostoru úložiště, díky čemuž poroste spolu s vaší firmou.
Ať jste velká korporace anebo malá firma, která potřebuje jednoduché, flexibilní a optimalizované základní SAN, Lenovo S2200
je tou správnou volbou pro pokrytí vašich datových potřeb.

LENOVO
PROČ LENOVO STORAGE S2200
Lenovo je předním poskytovatelem x86 systémů pro dato-

NAVRŽENÝ TAK, ABY SE PŘIZPŮSOBIL
S2200 vám dává možnost výběru z řady typů konektivity a nabízí úctyhodnou úložnou kapacitu. Zvolte si mezi Fibre Channel nebo iSCSI a integrujte
jej do své stávající infrastruktury. S2200 podporuje až 96 disků a umožňuje
použít kombinace LFF i SFF disků uvnitř jediného diskového pole, díky čemuž vám nabízí potřebnou flexibilitu pro váš byznys.
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zahrnuje rackové, tower i blade servery, konvergované systémy i systémy s vysokou
hustotou, které poskytují výkon, spolehlivost i bezpečnost
na enterprise úrovni. Lenovo také nabízí kompletní portfolio
síťových úložišť, softwarových nástrojů a řešení, i komplexní
služby pokrývajících všechny vaše potřeby v průběhu celého
IT životního cyklu.
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S2200 je navržen tak, aby nabízel 99,999 % dostupnost, na kterou se vaše
firma může spolehnout. Díky tomu, že je vybaven duálním řadičem, redundantními zdroji napájení a hot-swap disky i větráky, budou vaše data dostupná, kdykoliv je budete potřebovat. S tím, jak poroste vaše společnost
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SIMPLE ENTRY SAN

DATOVÉ ROZHRANÍ
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6 Gbit/s SAS nebo 1/10 Gbit/s iSCSI anebo
8 Gbit/s
Fibre
ChannelS2200

ŘADIČ

Duální řadič

PODPORA RAID
VĚTRÁKY A NAPÁJECÍ ZDROJE
PODPOROVANÉ DRUHY DISKŮ

CACHE PAMĚŤ (na řadič)

SAN array offers simplicity, speed
and scalability. With its easy-to-use management interface,
the S2200 makes complex administrative storage tasks simple.
RAID-0, -1, -5, -6, -10
There’s no need for an additional dedicated resource to
Plně redundantní a hot-swap
manage
array.
also
using the intuitive
2,5" SAS disky: 600 GB, 300 GB při 15 000
ot./min.;this
1,2 TB,
900Set-up
GB, 600isGB
při simple
10 000 ot./min.
2,5" NL-SAS disky: 1 TB při 7 200 ot./min.;
2,5" SAS SSD:
1,6 TB, 800 GB,
400
GB
navigation;
out-of-the-box
and
deployed
in under an hour.
3,5" NL-SAS disky: 6 TB, 4 TB, 2 TB při 7The
200 ot./min.
Lenovo S2200 offers a great balance between simplicity
6 GB na 1 řadič
and performance.

POČET LUN

Maximálně 1 024; maximální velikost LUN 128 TB

LOGICKÝCH JEDNOTEK NA SYSTÉM

Maximálně 2 048

SNAPSHOTŮ NA SYSTÉM

Maximálně 254

ROZŠIŘUJÍCÍ JEDNOTKY (max. 3)

E1012: 12× 3,5"; E1024: 24× 2,5"

SNAPSHOTY

64 standard v ceně

VOLITELNÉ LICENCE
ZÁRUKA

DESIGNED TO FIT

The S2200 gives you a choice of supported connectivity choices
and offers impressive capacities. Choose between either
Hybridní real-time tiering, 256 snapshotů,Fibre
512 snapshotů
Channel or iSCSI to integrate into your existing network.
3 roky v místě u zákazníka, s odezvou druhý
9×5 next
Thepracovní
S2200den,
supports
upworking
to 96 day
drives and can have mixed LFF
and SFF enclosures in the same array, allowing this device to

Pro více informací o Lenovo Storage S2200 kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Lenovo,
obchodního partnera společnosti Lenovo anebo navštivte lenovo.com/systems/servers.

POTŘEBUJETE
ÚLOŽIŠTĚ DAT?

Zjistěte více o datových úložištích Lenovo na
lenovo.com/systems/storage.

POTŘEBUJETE
SLUŽBY?

Zjistěte více o službách Lenovo na
lenovo.com/systems/services.
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