
InnoOSR
Pełne przywrócenie sprawności 
systemu, tylko jednym kliknięciem
Zapewnij niezrównaną wygodę i szybkość 
odzyskiwania obrazów dzięki wyjątkowej serii 
produktów pamięci masowej InnoOSR firmy 
Innodisk. 
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Wyższy poziom odzyskiwania OS!
Opatentowana przez InnoOSR technologia firmware umożliwia odzyskiwanie systemu na naprawdę wysokim 
poziomie, idealne dla aplikacji, które nie mogą sobie pozwolić na zbyt długi przestój. Za pomocą jednego kliknięcia 
personel na miejscu może uruchomić pełne odzyskiwanie na poziomie firmware unikając wszystkich pułapek 
związanych z odzyskiwaniem na poziomie oprogramowania i w krótkim czasie przywrócić system do działania. Seria 
InnoOSR, dostępna we wszystkich kluczowych obudowach i wyposażona w technologie sprzętowe i firmware'owe 
firmy Innodisk, jest idealna, aby zmodernizować każdą aplikację i wprowadzić ją w przyszłość odzyskiwania danych 
za pomocą jednego kliknięcia.  

2.5 SATA SSD
Industrial

Series
3TO7

Model 

Interface

Typ pamięci Flash

Pojemność

Max. liczba kanałów

2.5” SATA 3TO7

1. Uruchom narzędzie InnoOSR
2. Utwórz obraz kopii zapasowej
3. Uruchom odzyskiwanie za pomocą

wyzwalacza sprzętowego

One-click recovery w 
trzech krokach

Niskie koszty utrzymania
Nie wymaga drogiego 
oprogramowania i wymaga minimalnej 
wiedzy technicznej - wystarczy jedno 
kliknięcie, aby odzyskać dane.

Dzięki wykorzystaniu standardowych 
formatów z gniazdami szpilkowymi 
operatorzy mogą bez wysiłku wdrożyć 
potężną funkcjonalność InnoOSR w 
dowolnej aplikacji.

Nieskomplikowane 
wdrożenie

Niezawodność 
Oprogramowanie InnoOSR przejmuje 
całą operację odzyskiwania danych z 
LBA na LBA 
omijając wszelkie problemy z 
oprogramowaniem i zapewniając 
kompatybilność z każdym systemem.

M.2 2242 3TO7 M.2 2280 3TO7 mSATA 3TO7

3rd gen. SATA

Kioxia Industrial 3D TLC

32 GB – 1 TB 32 GB – 512 GB 64 GB – 1 TB 64 GB – 1 TB

4 kanały

545 / 335 500/330

TBD

TBD

Wspierane

69.85 x 100 x 9.5 mm Pionowe złącze szpilkowe 22 x 42/80 x 8.5 mm 
Poziome złącze szpilkowe 22 x 43.5/81.5 x 3.6 mm

Standard zakres temp.: 0°C – 70 °C / Rozszerzony zakres temp.: -40°C - 85 °C

*: Performance results are from out-of-box devices tested with CDM 5.1.2 as data disk.

57/6979/69

3.5 W 1.5 W

Sekwencyjny R/W 
(MB/sec, max.)*

4 KB losowy (QD32) 
R/W (KIOPS)*

Max. pobór mocy 

Czujnik temperatury

ATA security

iSMART

Wymiary(WxLxH)

Temperatura pracy:

Uwagi
Tłu
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