
Disco Amovível HP RDX

O Disco Amovível HP RDX é um disco amovível robusto, 
fácil de utilizar e pouco dispendioso, que proporciona 
protecção de dados para estações de trabalho e servidores 
de gama baixa. Utilizado em conjunto com uma estação 
de ancoragem RDX, constitui uma solução de gama baixa 
para cópias de segurança ideal para as pequenas e micro 
empresas que queiram 
concentrar-se apenas nos 
seus negócios e não nas 
cópias de segurança.

Principais características 
e vantagens

Opção entre disco amovível com capacidade •	
de 160 GB ou 320 GB.

•	Acesso a ficheiros por “arrastar e largar”, 
que torna as cópias de segurança tão fáceis 
e cómodas com um clique no rato.

•	Compatível com as aplicações de cópia 
de segurança CDP/ISV mais vendidas.

•	Salvaguarda de dados a velocidades rápidas 
de disco rígido (até 108 GB/hora) e restauro de 
ficheiros críticos em segundos, graças ao acesso 
aleatório ao disco.

•	Cartuchos de disco concebidos para uma longa 
vida útil – mais de 5.000 ciclos de carregamento/
descarregamento.

Cartuchos portáteis, duradouros e à prova •	
de choque (suportam quedas de 1 metro).

Ampla compatibilidade•	  com uma vasta gama 
de servidores e sistemas operativos (utilizando 
uma estação de ancoragem HP RDX interna 
ou externa).

Os cartuchos podem ser trocados •	 entre quaisquer 
estações de ancoragem HP RDX.

Ferramentas de suporte•	  – HP StorageWorks LT&T 
(disponível por download) para facilitar a 
instalação, o aperfeiçoamento do desempenho 
e a resolução de problemas das estações 
de ancoragem.



Para conhecer as especificações completas dos produtos, visite www.hptapecompat.com 
Para obter suportes com Etiqueta Personalizada, visite www.hptapemedia.com  
Para obter mais informações, visite www.hp.com/go/storagemedia
© 2007-2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
Produzido no Reino Unido 4AA2-1874PTE, Setembro de 2008

Referência no revendedor

Modelo 160 GB 320 GB

Formato

Capacidade com dados comprimidos* 320 GB 640 GB

Taxa de transferência contínua* 60 MB/s 60 MB/s

Taxa de transferência de disparo 480 MB/s 480 MB/s

Tempo de acesso a dados 480 milissegundos 480 milissegundos

Sistemas de ficheiros suportados FAT32, NTFS, ext2, ext3 FAT32, NTFS, ext2, ext3

Ciclos de carregamento/descarregamento (mín.) 5.000 5.000

Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) 500.000 horas em ciclo de produtividade a 100% 500.000 horas em ciclo de produtividade a 100%

Taxa de erros não corrigidos 1 erro por cada 10^14 bits lidos 1 erro por cada 10^14 bits lidos

Velocidade da unidade de disco 5.400 rpm 5.400 rpm

Formato standard 2,5 polegadas 2,5 polegadas

Propriedades ambientais

Intervalo de temperatura de funcionamento 5 a 45 ºC  (41 a 113 ºF) 5 a 45 ºC  (41 a 113 ºF)

Intervalo de temperatura de não funcionamento -40 a 65 ºC (- 40 a 149 ºF ) -40 a 65 ºC (- 40 a 149 ºF )

Intervalo de humidade de funcionamento 20 – 80% sem condensação 20 – 80% sem condensação

Intervalo de humidade de não funcionamento 10 – 90% sem condensação 10 – 90% sem condensação

Vibração de altitude -15,24 m a 3.048 m (-50 pés a 10.000 pés) -15,24 m a 3.048 m (-50 pés a 10.000 pés)

Robustez do cartucho Suporta quedas de 1 m sobre piso de betão Suporta quedas de 1 m sobre piso de betão

Logística

Unidade (em caixa)

Dimensões externas (cm) 20,3 (c) x 13,5 (l) x 8,5 (a) 20,3 (c) x 13,5 (l) x 8,5 (a)

Peso (g): 345 349

Quantidade 1 1

UPC 8 83585-94424 8 8 83585-94425 5

Caixa de cartão grande

Dimensões externas (cm) 58,6 (c) x 43,5 (l) x 56 (a) 58,6 (c) x 43,5 (l) x 56 (a)

Peso (kg) 22,12 22,57

Quantidade 56 cartuchos 56 cartuchos

ITF-14 N.A./Apenas embalagem externa N.A./Apenas embalagem externa

*Todas as capacidades e taxas de transferência citadas como típicas pressupõem uma relação de compressão de 2:1, que poderá variar porque a compressão depende dos dados.

Referência Q2040A Q2041A

Especificações

Hardware

 160 GB 320 GB

Compatibilidade entre drives/suportes

Para conhecer todas as compatibilidades 
entre hardware e suportes, visite  
www.hptapecompat.com

Todos os valores de capacidade e desempenho pressupõem compressão de dados.

 Sistema de Disco Amovível Externo para  Ler/Gravar Ler/Gravar 
 Cópias de Segurança HP RDX de 160 GB
 Sistema de Disco Amovível Interno para  Ler/Gravar Ler/Gravar 
 Cópias de Segurança HP RDX de 160 GB
 Sistema de Disco Amovível Externo para  Ler/Gravar Ler/Gravar 
 Cópias de Segurança HP RDX de 320 GB
 Sistema de Disco Amovível Interno para  Ler/Gravar Ler/Gravar 
 Cópias de Segurança HP RDX de 320 GB


