
PROFESSIONELE RAID-OPSLAG met 5
bays
Gegevensblad

De kracht van Thunderbolt 2 voor professionele 4K-
werkstromen.

Snelheden tot 1050 MB/s1 voor 4K-videobewerking
Hardware RAID 5/6 met hot-swappable mogelijkheden
Twee Thunderbolt 2-poorten voor serieschakeling
Aluminium behuizing en fluisterstille ventilator

design by neil poulton

Productoverzicht

De LaCie 5big is de perfecte oplossing voor 4K-workflow en andere processen
waarbij veel bandbreedte vereist is. Thunderbolt 2-snelheden, tot wel 40 TB aan
capaciteit en veilige hardware RAID 5/6 vormen de ideale combinatie van
eigenschappen voor creatieve professionals. Bovendien is de LaCie 5big voorzien
van Twee Thunderbolt-poorten voor serieschakeling en een effectieve koeling
voor een stille werking en langdurige betrouwbaarheid. Een versie met 40 TB aan
enterpriseschijven biedt ultieme toegankelijkheid, betrouwbaarheid en robuuste
prestaties en een beperkte garantie van vijf jaar.

Gebruiksscenario's

Digitale content maken: de Thunderbolt 2-bandbreedte zorgt ervoor dat
creatieve professionals tijd kunnen besparen in hun workflows. Professionals
in de wereld van de postproductie kunnen direct in hun RAW-bestanden
werken in Apple® Final Cut Pro® of Adobe® Premiere®, zodat zij de optimale
kwaliteit van hun beeldmateriaal kunnen benutten en alles in real-time
kunnen bewerken. De zeer responsieve manier van bladeren, zelfs in
gearchiveerde bibliotheken met duizenden RAW-bestanden en bewerkte
afbeeldingen, zal zeker in de smaak vallen bij fotografen. En audio-
professionals die werken met Avid® Pro Tools® en andere software, zullen
merken dat zij audio veel soepeler kunnen mixen.
Back-up: de combinatie van hardware RAID 5/6 en Thunderbolt 2 I/O zorgt
voor onvoorstelbaar snelle back-ups, terwijl tevens een uitstekende snelheid
en capaciteit wordt geboden. Daarnaast garanderen hot-swappable schijven
en een efficiënte koeling onverwoestbare gegevensbescherming.
Desktopopslag: snelheid, betrouwbaarheid en een capaciteit tot 40 TB
maken de LaCie 5big tot een perfecte oplossing voor de opslag van zowel
huidige als gearchiveerde projecten. Verder maken deze kenmerken dit
product ook zeer geschikt om de capaciteit van de nieuwe Mac Pro® uit te
breiden.

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 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) 7,717 in/196 mm 13,78 in/350 mm 14,488 in/368 mm 43,976 in/1.117 mm
Breedte (in/mm) 6,811 in/173 mm 10,433 in/265 mm 11,063 in/281 mm 43,74 in/1.111 mm
Diepte (in/mm) 8,661 in/220 mm 12,992 in/330 mm 14,528 in/369 mm 38,779 in/985 mm
Gewicht (lb/kg) 19,18 lb/8,7 kg 25,353 lb/11,5 kg 26,896 lb/12,2 kg 767,209 lb/348 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 1
Omdozen per pallet 27
Aantal palletlagen 3

Systeemvereisten

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

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie 5big Thunderbolt 2
Externe voeding
Thunderbolt-kabel
Sleutel voor schijflade
Kabelklem
Snelle installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

Wereldwijd STFC20000400 20 TB 3 763649121573 3660619402533 10763649121570 —
Wereldwijd STFC30000400 30 TB 3 763649121580 3660619402540 10763649121587 —

Wereldwijd STFC40000400 40 TB 5 763649089859 7636490077173 10763649089856 Schijven van
Enterprise-klasse
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