
IMATION RDX 

Urządzenia Imation RDX ® 
 

Urządzenia serii Imation RDX  to rozwiązanie pamięci masowej 

wykorzystujące dyski twarde z wymienialnymi nośnikami, które wraz z 

oprogramowaniem firmy StorageCraft zapewnia niezawodny i łatwy w 

użyciu backup idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Rozwiązania Imation RDX są w pełni kompatybilne ze wszystkimi 

obecnymi na rynku stacjami dokującymi na dyski twarde typu RDX czy 

RD1000. 

Zalety: 

 Szeroki zakres pojemności: Dysk twardy o pojemności  320 GB, 500GB, 1TB lub 1,5 TB  na jednym nośniku. 

 Szybki dostęp: Duży transfer i krótki czas dostępu charakterystyczny dla dysków pozwalający na uzyskanie 

wysokiej wydajności backupu i prawie natychmiastowe odtworzenie pliku. 

 Interfejs: dostępny w postaci zewnętrznych stacji dokujących USB 3.0 lub wewnętrznych stacji dokujących SATA 

 Czas życia archiwalnego:  większy niż 10 lat 

 Konstrukcja odporna wstrząsy; : dysk twardy 2,5” o dużej pojemności,umieszczony jest w antystatycznej, 

odpornej na wstrząsy kasecie, która może wytrzymać upadek z wysokości  jednego metra. 

 Mobilność: mały rozmiar nośników oraz ich odporność pozwalają na swobodne przenoszenie danych pomiędzy 

komputerami lub różnymi lokalizacjami  

 Poczuci bezpieczeństwa: 3 lata gwarancji 

 

Imation RDX to bezpieczne, niezawodne, odporne na wstrząsy, przenośne rozwiązania do zabezpieczania danych. Te 

wymienne dyski twarde, to profesjonalne systemy do backupu łączące w sobie funkcjonalność rozwiązań taśmowych 

z wydajnością, prędkością i prawie natychmiastowym dostępem do danych charakterystycznym dla dysków 

twardych. Kompaktowe napędy wewnętrzne lub zewnętrzne wykorzystują kieszonkowych rozmiarów nośniki RDX. 

Każdy nośnik to wytrzymały, miniaturowy twardy dysk, który komputer bez problemów go rozpoznaje i umożliwia 

natychmiastowy dostęp i łatwą  kontrolę z wykorzystaniem funkcjonalności „przeciągnij i upuść” .  

Dostępne nośniki RDX®:   Dostępne nośniki Imation RDX ® Media Secure 
 
Imation RDX Cartridge   320 GB   Imation RDX Media Secure   320 GB 
Imation RDX Cartridge   500 GB   Imation RDX Media Secure   500 GB 
Imation RDX Cartridge   1 TB   Imation RDX Media Secure   1 TB 
Imation RDX Cartridge   1,5 TB    Imation RDX Media Secure   1,5 TB 
 
Imation RDX® Media Secure z technologią CyberSafe™ Pro to pierwszy wymienny nośnik RDX z wbudowanym 
automatycznym szyfrowaniem danych kluczem AES 256-bit, kryptograficznym kasowaniem danych oraz 
zarządzaniem tożsamością i uwierzytelnianiem. Idealne rozwiązanie dla prawników, księgowych, lekarzy, 
farmaceutów i freelancerów do bezpiecznego transportowania wrażliwych informacji oraz długotrwałego ich 
archiwizowania. 

Nośniki RDX firmy Imation mogą być stosowane wraz z :  

 zewnętrznymi napędami Imation RDX USB 3.0 

 wewnętrznymi napędami Imation RDX 5,25” USB 3.0 

 wewnętrznymi napędami Imation RDX 3,5” USB 3.0 

 rozwiązaniem Imation DataGuard T5R 

 rozwiązaniem Imation RDX A8 

 napędem do szafy rackowej Imation LR11000 RDX USB 3.0 
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