
ULOTKA PRODUKTOWA DO WYSOKOWYDAJNYCH DYSKÓW EXOS E 

Najbardziej uniwersalne dyski o dużej 
pojemności w sferze danych.
Dyski twarde klasy korporacyjnej Seagate® Exos™ E zapewniają ogromną pojemność i pozwalają 
wykorzystać możliwości sfery danych. Dzięki wyjątkowej gęstości pamięci masowej, produktywności 
oraz opłacalności ekonomicznej w zastosowaniach wymagających działania w trybie całodobowym 
dyski twarde Exos E ułatwiają pracę architektom centrów danych oraz specjalistom IT w zapewnieniu 
potężnej wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa. Dyski Exos E są przeznaczone do różnego 
rodzaju zastosowań korporacyjnych i obciążeń roboczych oraz poprawiają tiering pamięci masowej 
i maksymalizują jej wydajność.

Najodpowiedniejsze zastosowania:

POWER
CHOICE™

   •   Zastosowania wielkoskalowe / centra danych 
w chmurze

   •  Potężne, rozbudowywane centra danych 
   •   Popularne zewnętrzne macierze pamięci masowej 

klasy korporacyjnej (SAN, NAS, DAS)

7E8 i 7E2 7E20005E8

   •   Efektywna kosztowo 
archiwizacja online

   •   Pamięć typu cold storage 
do dużych zbiorów danych

   •   Zastosowania biznesowe 
wymagające dużej pojemności

   •   Infrastruktury 
hiperkonwergentne

5-LETNIA
OGRANICZONA
GWARANCJA



ULOTKA PRODUKTOWA DO WYSOKOWYDAJNYCH DYSKÓW EXOS E 

Funkcje 7E8 7E2 5E8 7E2000

Rozmiar 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala 2,5 cala

Odpowiednie zastosowania Chmura i centrum danych Starsze rozwiązania do zastosowań 
podstawowych

Efektywna kosztowo archiwizacja  
z funkcją sekwencyjnego zapisu

Dyski rozruchowe klasy korporacyjnej, 
serwery kasetowe i serwery  

o dużej gęstości

Interfejs SAS 12 Gb/s,
SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SATA 6 Gb/s SAS 12 Gb/s,

SATA 6 Gb/s

Pojemność do 8 TB 1 TB, 2 TB 8 TB 1 TB, 2 TB

Bezpieczeństwo
Technologia Seagate Secure™

SD&D
Dostępne modele SED i FIPS

Seagate Secure
SD&D

Seagate Secure
SD&D

Seagate Secure
SD&D

Dostępne modele SED i FIPS
Funkcja Seagate Instant Secure Erase

Format 512n, 512e, 4Kn 512n 512e 512n, 512e, 4Kn

Obciążenie znamionowe 550 TB/rok 550 TB/rok 180 TB/rok 550 TB/rok

Ograniczona gwarancja 5 lat 5 lat 3 lata 5 lat

renomowane, wydajne i wszechstronne rozwiązanie 
Otrzymujesz
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