
1. Confiabilidade elevada em comparação aos produtos da TOSHIBA (X300/P300/E300/H200/L200).
2. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados pelos comandos do sistema principal.
3. A taxa de dados e velocidade de interface máxima suportadas podem ser restritas para a velocidade de resposta do sistema principal e pelas características de transmissão.
4. A compatibilidade pode variar dependendo da configuração do hardware e do sistema operacional do usuário. Quanto ao “Drive Bays”, contate seu provedor de soluções, pois a compatibilidade com o 

dispositivo principal irá variar conforme o sistema.
5. Um Gigabyte (1 GB) significa 109 = 1.000.000.000 bytes e um Terabyte (1 TB) significa 1012 = 1.000.000.000.000 bytes com potências de 10. Um sistema operacional de computador, contudo, informa 

a capacidade de armazenamento utilizando potências de 2 para a definição de 1 GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e 1 TB = 240 = 1.099.511.627.776 bytes e, portanto, mostra menos capacidade de 
armazenamento. A capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) varia com base no tamanho e formatação do arquivo, configurações, software e sistema 
operacional, além de outros fatores.

O novo disco rígido interno da Toshiba N300 de 3.5” NAS é ideal para usuários que 
trabalham em casa ou têm pequenas empresas e buscam o melhor em confiabilidade 
e desempenho 24 horas por dia e até 8TB5 de capacidade de armazenamento.

Unidade de disco rígido interna série N300 NAS

Alta confiabilidade1 a  
NAS está pronta.

Feita para NAS, esta unidade proporciona confiabilidade 
aprimorada e melhor desempenho para compartilhamento, 
armazenamento e backup de dados centralizados.

Funciona 24h por dia nos 7 dias da semana oferecendo 
disponibilidade de dados. Suporta tráfego alto em workloads2 
de até 180TB por ano.

Buffer de dados alto de 128MB aumenta o desempenho 
e diminui a velocidade de leitura durante grandes 
carregamentos de acesso de dados.

Velocidade rápida de transferência de dados de até 240 
MB/s3 fornece acesso rápido a conteúdo essencial.

Escalabilidade robusta suporta até 8 HDD4 em um sistema 
NAS com multicompartimentos, permitindo o crescimento que 
toda empresa precisa para evoluir com o tempo.

Alta capacidade com até 8TB5 de armazenamento, 
oferece armazenamento seguro, escalável NAS para dados 
compartilhados e guarda uma enorme coleção de arquivos 
digitais grandes.

Os sensores internos de RV detectam e compensam 
qualquer vibração rotacional para assegurar alta 
confiabilidade.

Controles de prevenção de calor ajustam 
automaticamente a velocidade de busca para reduzir o 
acúmulo de calor durante a operação em alta temperatura.

O controle de recuperação de erro ajuda a minimizar o 
tempo de inatividade crítica para ambiente multi-RAID.

Amparada por uma garantia limitada padrão de 3 anos, 
essa unidade é fabricada de acordo com os elevados padrões 
de qualidade da Toshiba.



1. A Toshiba não é responsável pela compatibilidade do dispositivo principal. Quanto ao “Drive Bays”, contate seu provedor de soluções, pois a compatibilidade com o dispositivo principal irá variar 
conforme o sistema.

2. A taxa de dados e velocidade de interface máxima suportadas podem ser restritas para a velocidade de resposta do sistema principal e pelas características de transmissão.
3. A carga de trabalho é definida como a quantidade de dados gravados, lidos ou verificados pelos comandos do sistema principal.
4. A Toshiba define um megabyte (MB) como 1.000.000 bytes, um gigabyte (GB) como 1.000.000.000 bytes e um terabyte (TB), como 1.000.000.000.000 bytes. O sistema operacional do computador, 

contudo, informa a capacidade de armazenamento utilizando potências de 2 para a definição de 1GB = 230 = 1.073.741.824 bytes e, portanto, informa menos capacidade de armazenamento. A 
capacidade de armazenamento disponível (incluindo exemplos de vários arquivos de mídia) varia com base no tamanho e formatação do arquivo, nas configurações, no software e no sistema opera-
cional, como Sistema Operacional Microsoft e/ou aplicativos de software pré-instalados ou conteúdo de mídia. A capacidade formatada real pode variar.

© Copyright 2017. Todos os direitos reservados. Todas as demais marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Especificações dos produtos, configurações e componentes estão 
sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Especificações do produto

Disco rígido interno de programação da Toshiba

Informações sobre os pedidos

8TB4 6TB4 4TB4

Interface SATA SATA SATA
Velocidade da interface 6,0Gbit/s 6,0Gbit/s 6,0Gbit/s
Fator de forma 3.5-polegadas 3.5-polegadas 3.5-polegadas

Recursos

Drive Bays1 1 a 8 1 a 8 1 a 8
Sensor de vibração rotacional (RV) sim sim sim
Tecnologia de rampa de carregamento da Toshiba sim sim sim
Tecnologia de disco estável da Toshiba sim sim sim
Tecnologia de cache dinâmico da Toshiba sim sim sim
Funcionamento 24h por dia nos 7 dias da semana sim sim sim

Desempenho
Velocidade de rotação (RPM) 7.200 7.200 7.200
Velocidade de transferência de dados (máximo sustentado) (MB/s)2 240 210 200
Tamanho do buffer dos dados (MB) 128 128 128

Confiabilidade/integridade 
dos dados

Cargas de trabalho (TB/yr)3 180 180 180
Taxa de erro irrecuperável (bits de leitura) 1 por 104 1 por 104 1 por 104

MTTF (horas) 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Garantia limitada (em anos) 3 3 3

Requisitos de energia
Voltagem de energia 5 V DC ±5 %/ 

12 V DC ±10 %
5 V DC ±5 %/ 

12 V DC ±10 %
5 V DC ±5 %/ 

12 V DC ±10 %

Consumo de energia operacional (W)/ativo inativo 9,2/6,2 9,2/6,2 9,2/6,2

Especificações
Dimensões (mm) C x L x A 147 x 101,85 x 26,1 147 x 101,85 x 26,1 147 x 101,85 x 26,1
Peso (g) 770 770 720

Requisitos do  
meio ambiente

Temperatura (° C) operacional/não operacional 0 a 60/-40 a 70 0 a 60/-40 a 70 0 a 60/-40 a 70
Choque (duração G) (2ms) operacional/não operacional 70/250 70/250 70/250
Acústicos (dB Typ.) modo inativo/modo busca 33/35 33/35 30/34

N300 X300 P300 L200

Aplicação
Aplicações do NAS (pessoal, 

escritórios domésticos e 
pequenas empresas)

Aplicações profissionais 
(edição de fotografia e vídeo, 
jogos com gráficos pesados)

Aplicações de  
alto desempenho

Aplicações avançadas  
de uso diário

Tipo de armazenamento HDD de 3,5 polegadas HDD de 3,5 polegadas HDD de 3,5 polegadas HDD de 2,5 polegadas

Capacidades 8TB, 6TB, 4TB  6TB, 5TB, 4TB  3TB, 2TB, 1TB, 500GB  1TB (9,5 mm), 500GB (7 mm, 9,5 mm)

Interface SATA 6,0Gbit/s SATA 6,0Gbit/s SATA 6,0Gbit/s SATA 6,0Gbit/s (7 mm),  
SATA 3,0Gbit/s (9,5 mm)

RPM/Cache 7.200 rpm/128MB 7.200 rpm/128MB 7.200 rpm/128MB 5.400 rpm/8MB
Drive Bays Até 8 – – –
NAS otimizado sim não não não
Garantia 3 anos 2 anos 2 anos 3 anos

8TB4 6TB4 4TB4

Número da peça HDWN180XZSTA HDWN160XZSTA HDWQ140XZSTA

UPC 889661174356 889661174349 889661174363

Unidade de disco rígido interna série N300 NAS


