
» Fácil de usar e gerenciar – para configurar,
bastam quatro cliques do mouse! 

» Proteção e gerenciamento de dados
robusto – com o software de classe
corporativa EMC® LifeLineTM

» Suporte a clientes PC, Mac® e Linux®

e certificação da VMware®

» Acesso remoto de qualquer lugar no 
mundo às suas fotos, vídeos e outros
arquivos usando um endereço pessoal da
Web

» Suporte integrado ao torrent para
compartilhamento de arquivos 
peer-to-peer

» O novo recurso QuikTransfer move dados
de uma unidade USB ou replica seus dados
sem a necessidade de um computador

» Economize energia com redução de
rotação automática do disco rígido;
certificação Energy Star®

» Capacidades de 1 TB, 2 TB e 4 TB

Armazenamento em rede IOMEGA® STORCENTER™ ix2-200
SERVIDOR NAS COMPACTO PARA DESKTOP PARA ESCRITÓRIOS
PEQUENOS, ESCRITÓRIOS REMOTOS OU REDES DOMÉSTICAS

www.iomega.com

PROTEÇÃO DE DADOS PODEROSA
Com base na tecnologia de armazenamento de classe
corporativa EMC, o Iomega StorCenter ix2-200 oferece
fácil compartilhamento de arquivos, acesso ao bloco
iSCSI e RAID 1 para uma proteção de dados
otimizada. Os usuários corporativos apreciarão
os recursos robustos de proteção de dados, como
suporte a UPS, serviço de impressão, cotas de
pastas, replicação dispositivo para dispositivo
rsync e unidades substituíveis pelo usuário para
continuidade dos negócios e recuperação de
desastres. A tecnologia RSA® BSAFE® protege
instalações e atualizações.

COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO
O servidor de mídia integrado transforma o
StorCenter ix2-200 em uma central multimídia.
Simplesmente armazene e organize o seu conteúdo—
e depois visualize e acesse seus arquivos, vídeos,
fotos e músicas a partir de qualquer dispositivo
compatível na rede. Além disso, compartilhe arquivos
entre computadores PC, Mac ou Linux em rede.

RECURSOS AVANÇADOS DE MÍDIA
Usuários domésticos se beneficiarão
particularmente dos recursos avançados de mídia,
como o Servidor de mídia de AV UPnP® certificado
pela DLNA®, o Protocolo de transferência de
imagem (PTP), compatibilidade com download
torrent, upload com Bluetooth® e plug-in de
apresentação de slides Cooliris™.

Com a funcionalidade de acesso remoto, você pode
acessar suas fotos, vídeos e arquivos de qualquer
lugar do mundo—como se estivesse sentado na
frente do seu computador em casa ou no
trabalho. E o novo suporte ao torrent facilita
o compartilhamento de arquivos peer-to-peer,
tornando mais rápido e fácil o download de
arquivos de mídia grandes. 

FÁCIL DE USAR
Um simples assistente de configuração em quatro
etapas detecta e configura a sua rede automaticamente.
Ferramentas de personalização também são fornecidas
para os usuários experientes. Além disso, com uma
interface do usuário simples e intuitiva, qualquer
pessoa pode usar esse produto facilmente.
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RECURSOS E BENEFÍCIOS

Novos recursos

» Replicação de dispositivo para dispositivo replica os seus dados de
StorCenter para StorCenter, para uma unidade USB externa ou para outro
destino na rede usando serviços de cópia rsync ou CIFS.

» O botão Iomega® QuikTransfer na parte dianteira do StorCenter ix2-200
facilita a transferência de dados de uma unidade USB ou a execução de
um serviço de replicação, sem a necessidade de um PC.

» O StorCenter ix2-200 agirá como um destino do Time Machine® para
os backups do seu computador Apple®.

» Os recursos de economia de energia incluem redução automática da
rotação de disco rígido e uma fonte de alimentação com certificação
Energy Star® garante um consumo de energia mais eficiente (mínimo).
Possui discos rígidos “ecológicos” de baixo consumo de energia.

» O plug-in de apresentação de slides CoolirisTM permite a fácil visualização
de fotos.

Proteção de dados aprimorada

» O premiado software EMC® LifeLineTM permite aos usuários armazenar
e gerenciar todos os dados importantes em um dispositivo de
armazenamento centralizado, econômico e seguro. 

» Proteja os dados usando o software de backup EMC Retrospect® Express
com backups automáticos programados e relatório centralizado para
confirmar se os backups foram concluídos.

» O software Iomega QuikProtect™ protege os arquivos do seu computador
colocando-os no StorCenter ix2-200.

» Para adicionar uma camada extra de proteção, aproveite o serviço de
backup online MozyHomeTM, obtido por um download opcional. 2 GB
de espaço gratuito ou espaço ilimitado online por US$ 4,95/mês.

» Previna a perda de dados em caso de falha de disco rígido com
o espelhamento RAID 1.

» A tecnologia de criptografia comprovada RSA® protege seus dados contra
hackers durante instalações e atualizações. 

Recursos sofisticados

» O upload por Bluetooth permite transferir contatos, fotos e outras
informações facilmente do seu telefone Bluetooth, PC de bolso ou
BlackBerry para o computador. Adaptador USB Bluetooth necessário.

» Conecte facilmente até sete câmeras de segurança Axis® ao 
StorCenter ix2-200 para fazer a vigilância enquanto você estiver fora.

» O assistente Usuários e grupos ajuda você a criar usuários e gerenciar o
acesso às pastas compartilhadas. Suporte a Microsoft® Active Directory
também é oferecido.

» Com o Acesso remoto, você pode se conectar às suas fotos, vídeos e
arquivos de qualquer lugar do mundo. Basta inserir um endereço da
Web personalizado em qualquer navegador para fazer download ou
upload dos seus arquivos com facilidade e segurança. O primeiro ano de
acesso remoto é gratuito – e depois disso, custa apenas US$ 9,95 por ano.
Nomes de domínio personalizados, como www.(onomedasuafamília).com,
também estão disponíveis por uma pequena taxa adicional. Os serviços de
acesso remoto são fornecidos pela TZO, o nome de confiança em Serviços
de DNS dinâmico. 

» Com as Cotas de pasta, você pode definir uma capacidade máxima para
as pastas de armazenamento compartilhado no StorCenter ix2-200—
impedindo que uma delas consuma muito espaço. Aloque a quantidade
de espaço certa para os seus documentos mais importantes.

Conexão de dispositivos multimídia 

» As certificações UPnP® e DLNA® significam que o StorCenter ix2-200
funcionará de forma totalmente integrada com os produtos digitais que
você comprar ou já tiver de diferentes fabricantes, permitindo salvar,
armazenar e reproduzir todos os tipos de arquivo multimídia. 

» Compartilhe arquivos facilmente do StorCenter ix2-200 para outros
dispositivos de mídia, incluindo DMAs (adaptadores de mídia digital)
e dispositivos compatíveis com DLNA ou UPnP AV (como receptores
estéreo, consoles de jogo e porta-retratos digitais). 

» Transfira imagens facilmente da sua câmera para o StorCenter ix2-200 com
o suporte integrado ao Protocolo de transferência de imagem (PTP). 

Compartilhamento de conteúdo extensivo

» O servidor de mídia integrado transforma o seu dispositivo de
armazenamento em uma central multimídia.

» Armazene o seu conteúdo no StorCenter ix2-200 e depois ouça, reproduza
e acesse seus vídeos, fotos e músicas a partir de qualquer dispositivo
compatível na rede. 

» Compartilhe arquivos entre computadores pessoais baseados em
Windows®, Macintosh® ou Linux®.

» A tecnologia Torrent facilita o gerenciamento de downloads, tornando mais
simples e rápido fazer download de arquivos de mídia grandes. 

» O sistema de arquivos nativo Apple File Protocol (AFP) facilita a cópia de
arquivos e o estabelecimento de rede automatizado do seu Mac.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

C E R T I F I E D

NOME

Armazenamento em rede

StorCenter ix2-200

34749
34481
34560

Porta Ethernet 10/100/1000 1 TB
2 TB
4 TB

EMC Retrospect Express
RAID 1 (JBOD também disponível)
Suporte a até três (3) impressoras USB
Certificação UPnP e DLNA
Compatibilidade com ADS
Processador de 1.0 Ghz, memória de 256 MB
Duas (2) unidades SATA II
Conectividade GbE

Unidade StorCenter ix2-200
Cabo Ethernet
Fonte de alimentação
Cabo de alimentação
Guia de instalação rápida impresso

SKU INTERFACE CAPACIDADE PRINCIPAIS RECURSOS CONTEÚDO DA EMBALAGEM
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