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IDPA (INTEGRATED DATA 
PROTECTION APPLIANCE) 
DP4400 DA DELL EMC 
Equilíbrio perfeito entre potência e simplicidade por um baixo custo de 
proteção 

Aproveitando as mesmas tecnologias comprovadas de nível corporativo que tornaram a Dell EMC a líder de mercado em 
proteção de dados para organizações corporativas, o IDPA DP4400 foi desenvolvido desde o início para pequenas e 
médias empresas e implementações em escritórios remotos/filiais. Ele oferece proteção de dados convergentes para 
fornecer backup, replicação, recuperação, desduplicação, acesso e restauração instantâneos, pesquisa e lógica analítica, 
disponibilidade de nuvem com retenção a longo prazo e recuperação de desastres, bem como forte integração à VMware, 
tudo em um único equipamento 2U instalável pelo cliente. Ele fornece a combinação perfeita de potência e simplicidade 
com gerenciamento simplificado, implementação e expansão da capacidade de crescimento no local, além de 
proporcionar o maior ecossistema de aplicativos

1
, desempenho incomparável e disponibilidade de nuvem nativa. O IDPA 

DP4400 oferece proteção de dados simples e eficiente por um baixo custo de proteção
2
 e é garantido. 
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Tabela 1. Desempenho e capacidade do IDPA DP4400 

 DP4400 

3
 Os valores indicados são máximos: a capacidade e 

throughput reais dependem de carga de trabalho, 
desduplicação e outras configurações. 

4
 Combinação de dados típicos de backup 

corporativos (sistemas de arquivos, bancos de 
dados, e-mails e arquivos de desenvolvedores). 
A opção de capacidade mais básica oferece 
backup completo semanal ou mensal, bem como 
backup incremental diário ou semanal, para a 
capacidade do sistema. A opção de capacidade 
mais avançada oferece backup completo diário 
para a capacidade do sistema. Todos os valores 
de capacidade são calculados usando Base10 
(ou seja, 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes). 

 

THROUGHPUT MÁXIMO
3
 Até 9,0 TB/h 

CAPACIDADE LÓGICA MÁXIMA
3,4

 Até 4,8 PB 

C/ NÍVEL DE NUVEM Até 14,4 PB 

CAPACIDADE ÚTIL MÁXIMA 8 a 96 TB 

C/ NÍVEL DE NUVEM Até 288 TB 

ACESSO E RESTAURAÇÃO 
INSTANTÂNEOS 

Até 5.000 IOPS 

REDE INTEGRADA 8x10GbE 
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Tabela 1. (cont.) Desempenho e capacidade do IDPA DP4400 

 DP4400 

PESO (LB) 33 kg (72,8 lb) 

POTÊNCIA (REDUDÂNCIA DUPLA DE 1.100 W 100-240 V ≈ 
VARIAÇÃO AUTOMÁTICA 50/60 HZ 

475 VA (MÁX. A 35 °C) 

CLASSIFICAÇÃO TÉRMICA (BTU/H) 1.620 BTU/H 

DIMENSÕES 
17,09 x 28,17 x 3,42 (LPA em pol.) 
434 x 715,5 x 86,8 (LPA em mm) 

TEMPERATURA/ALTITUDE OPERACIONAL 50 °F a 90 °F (10 °C a 35 °C) 

UMIDADE OPERACIONAL 
10% a 80% de umidade relativa com ponto de 

condensação máximo de 29 °C (84,2 °F) 

TEMPERATURA NÃO OPERACIONAL (TRANSPORTE) -40 °F a 149 °F (-40 °C a 65 °C) 

 
 
 

1.  

© 2020 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e as demais marcas 

comerciais são de propriedade da Dell Inc. ou de suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem 

pertencer a seus respectivos proprietários. Número de referência: h17232 

Saiba mais sobre o 
produto Dell EMC IDPA Entre em contato com um  

especialista da Dell Technologies 

1. Com base em análise interna, de junho de 2018 
2. Análise interna da Dell EMC usando preços competitivos publicamente disponíveis dos concorrentes, maio de 2018. Com base em US$ por GB lógico. Os custos reais variam.  
3. Os valores de ponta são os máximos: a capacidade e throughput reais dependem da carga de trabalho, desduplicação e outras configurações. 
4. Combinação de dados típicos de backup corporativo (sistemas de arquivos, bancos de dados, e-mails e arquivos de desenvolvedores). A opção de capacidade mais básica 

oferece backup completo semanal ou mensal, bem como backup incremental diário ou semanal, para a capacidade do sistema. A opção de capacidade mais avançada 
oferece backup completo diário para a capacidade do sistema. Todos os valores de capacidade são calculados usando Base10 (ou seja, 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes). 

5. O equipamento de tecnologia da informação da Dell EMC está em conformidade com todos os requisitos regulamentares atualmente aplicáveis de compatibilidade 
eletromagnética, segurança do produto e normas ambientais, quando colocados no mercado. Informações regulamentares e verificação de conformidade estão disponíveis no 
site de conformidade com normas da Dell. http://dell.com/regulatory_compliance 

http://www.dellemc.com/pt-br/data-protection/integrated-data-protection-appliance.htm#collapse=
http://brazil.emc.com/contact/contact-us.htm

