
8-bay Rack RAID-opslag
Gegevensblad

De snelste 1U-opslag voor 4K-werkstromen

Snelheden tot 1330 MB/s1 voor 4K-videobewerking
8 bays in een 1U-rek voor een geweldige opslagdichtheid
Twee Thunderbolt 2-poorten voor uitbreiding van de
opslagcapaciteit
Hardwarematige RAID, optionele Enterprise-class-schijven en
volledige componentredundantie

design by neil poulton

Productoverzicht

De LaCie 8big Rack is een serieuze concurrent voor Fibre Channel DAS
in professionele 4K-videoworkflows. Dit product biedt betere snelheden
en uiterst eenvoudige aansluitingen, zonder de complicaties van een
dure Fibre Channel-installatie. De LaCie 8big Rack biedt bovendien een
verbazingwekkende capaciteit van 64 TB in een 1U-rekmontage,
waardoor waardevolle ruimte in serverkasten kan worden bespaard. Dit
product beschikt tevens over hardwarematige RAID 5/6, optionele harde
schijven van Enterprise-klasse, uitbreidingsmogelijkheden voor een Mac
Pro® tot 1,7 PB en baanbrekend eenvoudig onderhoud.

Gebruiksscenario's

Professionals in de wereld van de post-productie: dankzij de
Thunderbolt 2-bandbreedte kunnen professionals direct in hun
RAW 4K-bestanden werken met Apple® Final Cut Pro® of Adobe®

Premiere®, zodat zij de optimale kwaliteit van hun beeldmateriaal
kunnen benutten en alles in real-time kunnen bewerken.
Hardwarematige RAID 5/6 en een verbluffende schaalbaarheid
maken dit product voor grotere 4K-videoworkflows tot de perfecte
aanvulling op een nieuwe Mac Pro®.
Professionele fotoagentschappen: dankzij hoge
overdrachtsnelheden, snelle zoektijden en schaalbaarheid, kunnen
professionele fotoagentschappen en andere gebruikers van Apple
Lightroom® of Apple Aperture® met minder vertraging bladeren door
gearchiveerde bibliotheken met duizenden RAW-bestanden en
bewerkte afbeeldingen.
Professionele geluidsstudio's: dankzij de hoogwaardige prestaties
kunnen gebruikers van Avid® Pro Tools® en andere software
naadloos werken met honderden audiokanalen, waardoor audio
veel soepeler kan worden gemengd.

1 Deze overdrachtssnelheden werden behaald via een AJA System Test, waarbij de
schijf via de Thunderbolt 2-interface was aangesloten op een Mac-computer. De
werkelijke overdrachtssnelheden kunnen verschillen, en zijn afhankelijk van de
gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface, RAID-modus, RAID-
configuratie en schijfcapaciteit.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 30,394 in/772 mm 37,48 in/952 mm 37,48 in/952 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 18,779 in/477 mm 23,622 in/600 mm 23,622 in/600 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 1,713 in/43,5 mm 6,772 in/172 mm 6,772 in/172 mm 42,52 in/1.080 mm
Gewicht (lb/kg) 36,156 lb/16,4 kg 43,211 lb/19,6 kg 43,211 lb/19,6 kg 488,765 lb/221,7 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 1
Omdozen per pallet 10
Aantal palletlagen 5

Systeemvereisten

Computer met een Thunderbolt™ 2- of Thunderbolt-poort
Nieuwste versie van Windows® 7, Windows 8 of hoger
Nieuwste versie van Mac OS® X 10.9 of hoger
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie 8big Rack Thunderbolt 2
2 interne voedingen
Thunderbolt-kabel
Montagekit voor rack
Harde schijven
Kit voor kabelmanagementarm
Snelle installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

Wereldwijd STGM24000400 24 TB 3 763649121658 3660619402618 10763649121655 —
Wereldwijd STGM48000400 48 TB 3 763649121665 3660619402625 10763649121662 —
Wereldwijd STGM64000400 64 TB 5 763649121672 3660619402632 10763649121679 Enterprise-klasse

LACIE.COM

AZIË/OCEANIË Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65-6485-3888

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA Seagate Technology SAS 16–18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk, +33 1-4186 10 00

NOORD- EN ZUID-AMERIKA Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, Californië 95014, Verenigde Staten, +1 408-658-1000

© 2017 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, LaCie en het LaCie-logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Seagate Technology LLC of een van de partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn
handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve
eigenaren. Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één gigabyte, of GB, voor één miljard bytes, en één terabyte, of TB, voor duizend miljard bytes. Mogelijk
wordt in het besturingssysteem van uw computer een andere meetnorm gebruikt en wordt er een lagere capaciteit gemeld. Daarnaast wordt een deel van de weergegeven
capaciteit gebruikt voor de indeling van de schijf en andere functies, waardoor dit niet beschikbaar is voor gegevensopslag. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om te voldoen aan alle geldende auteursrechtwetten. Seagate behoudt zich het recht voor productaanbiedingen of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. DS1910.2
1705NL


	8-bay Rack RAID-opslag
	Gegevensblad
	De snelste 1U-opslag voor 4K-werkstromen
	Systeemvereisten
	Wat er meegeleverd wordt



