
Giải pháp Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ (ODA) là lựa chọn lý tưởng cho những nơi mà việc truy cập 
nhanh chóng và đáng tin cậy vào dữ liệu quan trọng là điều kiện tiên quyết –  ngoài ra giải 
pháp còn cho phép mở rộng dung lượng dễ dàng và giá thành rất hấp dẫn. Ổ Đĩa Quang 
Lưu Trữ cung cấp giải pháp lưu trữ đa ngành, từ Quản Lý Tài Sản Truyền Thông số đến y 
tế, ngân hàng, giáo dục và các ngành nghề khác.
Ổ Đĩa Quang ODS-D380U
Hệ thống khởi động lý tưởng cho người sở hữu / 
sử dụng camera hoặc studio nhỏ là giải pháp một 
người dùng của Sony. Ổ đĩa quang độc lập chính là 
sự lựa chọn không thể bỏ qua.
Ổ đĩa quang với chuẩn kết nối USB 3.2 SuperSpeed 
USB 10 Gbps được cắm trực tiếp vào các máy tính 
chạy Window và Macintosh. Ổ đĩa này là giải pháp 
lý tưởng để quản lý và bảo vệ các tệp tin dài hạn 
cho máy tính để bàn, sự lựa chọn hàng đầu vì một 
cartridge được tích hợp rất nhiều chức năng của ổ 
đĩa lưu trữ trong một thể thống nhất.
 
Các tính năng chính:
• Tốc Độ Truyền Dữ Liệu Nhanh: Tốc độ đọc dữ 

liệu đã xác nhận trung bình ở mức 375MB/s 
(3Gbps) trong khi tốc độ ghi dữ liệu trung bình ở 
mức 187,5MB/s (1,5Gbps).

• Tuổi thọ: ổ lưu trữ dung lượng lớn ghi một lần 
(WORM).

• Lên đến 5,5 TB lưu trữ chỉ trong một cartridge lưu 
trữ dữ liệu. Hệ thống lưu trữ không cần di chuyển 
dữ liệu.

• Truy cập ngẫu nhiên nhanh vào các tệp dữ liệu
• Dễ dàng kết nối SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 

3.2) với giao diện (ODS-D380U).
• Cấu Trúc Nền Tảng Mở - Định Dạng Đĩa Phổ Biến 

(UDF).
• Có bản quyền cho Người quản lý Nội dung.

Ổ Đĩa Quang Dung Lượng Lớn Thế Hệ Mới 
ODC5500R
Hiện có rất nhiều cartridge dung lượng cao tương 
thích với Hệ Thống Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ, lên đến 
5,5TB, là ổ lưu ghi một lần. Bạn có thể lựa chọn dung 
lượng lưu trữ phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Thiết Bị Điều Khiển ODS-L30M
• ODS-L30M có hai Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ, gồm tối 

đa 30 cartridge, ngoài ra còn được tích hợp cơ 
chế robot trong một kết cấu dạng giá treo rộng 
19 inch, 7U.

• ODS-L30M chứa tới 30 cartridge, lưu trữ được tối 
đa 165TB dữ liệu nhờ 30 cartridge ODC-5500R. 
Mở rộng thư viện lưu trữ bằng cách tích hợp năm 
thiết bị mở rộng vào ODS-L30M.

• Hệ thống ứng dụng công nghệ lưu trữ vượt trội 
tồn tại song song với bất kỳ LTO hoặc thư viện 
băng dữ liệu nào theo cơ cấu SAN chuẩn. Đây 
chính là giải pháp lưu trữ bền vững và tiết kiệm 
chi phí.

Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ - Thư Viện PetaSite Có 
Thể Mở Rộng bằng 5 Thiết Bị Mở Rộng
ODS-L30M là nền tảng cho thư viện tùy biến PetaSite 
dễ dàng mở rộng dung lượng với các thiết bị mở 
rộng ODS-L60E (Ổ Đĩa và Cartridge) và ODS-L100E 
(chỉ Cartridge).

ODS-L60E giúp mở rộng PetaSite, thư viện tùy biến 
hoạt động song song với các thiết bị mở rộng ODS-
L30M và ODS-L100E (chỉ Cartridge), trong khi đó 
ODS-L100E giúp mở rộng PetaSite, thư viện tùy biến 
hoạt động song song với các thiết bị mở rộng ODS-
L30M và ODS-L60E (Ổ Cứng và Cartridge).

Có thể lắp tối đa năm thiết bị mở rộng vào ODS-
L30M để tạo ra một thư viện 42U duy nhất gồm tối 
đa 535 cartridge (2,9425 PB), tùy theo các thiết bị mở 
rộng được sử dụng.

Thiết Bị Điều Khiển ODS-L30M
Ổ Đĩa Quang ODS-D380U
Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ Cartrige Ghi 
Một Lần ODC5500R 5,5TB

Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ



Thông số kỹ thuật
Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ Thế Hệ 3 ODS-D380U

Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ 3 Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ 2
Sản phẩm ODS-D380U ODS-D280U

Yêu Cầu về Nguồn Điện 19,5 V DC (có bộ chuyển đổi AC)
Mức Tiêu Thụ Điện Năng (tối đa) 105 W 80 W

Nhiệt độ Hoạt động 5°C đến 40°C (41°F đến 104°F)
Nhiệt độ Bảo quản -20°C đến +60°C (-4°F đến +140°F)

Khối lượng 4,8 kg
Kích thước (Rộng, Cao, Dày) 
(Không bao gồm phần lồi ra) 146 x 95,5 x 414,4 mm

Ngõ vào/Ngõ ra*2 USB3.2 USB Siêu Tốc (USB3.0)

Phụ Kiện Kèm Theo

Bộ chuyển đổi AC x1 *1

Cáp USB3.2 Type C-C x1
Cáp USB3.2 Type A-C x1
Hướng Dẫn Sử Dụng x1

Cẩm Nang Sử Dụng (CD-ROM) x1
Bảng số xê-ri cho Người Quản Lý Nội Dung (Mã 

cấp phép) x1

Bộ chuyển đổi AC x1 *1

Cáp USB3.0 Type A-B x1
Hướng Dẫn Sử Dụng x1

Cẩm Nang Sử Dụng (CD-ROM) x1
Bảng số xê-ri cho Người Quản Lý Nội Dung (Mã 

cấp phép) x1

*1 Không đi kèm dây nguồn AC
*2 USB3.2: SuperSpeed USB 10 Gbps, USB3.0: SuperSpeed USB

Cartridge Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ
Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ 3 Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ 2

Tên model ODC5500R ODC3300R
Loại Nội Dung Ghi Một Lần Ghi Một Lần
Dung Lượng*1 5,5 TB 3,3 TB

Thời Gian Ghi*2

MPEG HD422 50Mbps 150 giờ 104 giờ

Các Chu Kỳ Đọc*3 Nhiều hơn 1.000.000 lần
Nhiệt độ Hoạt động 5°C đến 55°C (41°F đến 131°F)

Nhiệt Độ Bảo Quản / Độ Ẩm -10°C đến +55°C (14°F đến 131°F) / RH 3% đến 90% (Thời gian vận chuyển ngắn)
10°C đến 30°C (50°F đến 86°F) / RH 30% đến 70% (Khuyến cáo dài hạn)

Tuổi Thọ Lưu Trữ Ước Tính *4 100 năm
*1: Dung lượng ghi dữ liệu tùy thuộc vào môi trường sử dụng. Dung lượng ghi thực tế có thể thấp hơn so với ghi chú trên cartridge.
*2: Thời gian ghi chỉ để tham khảo và sẽ phụ thuộc vào ổ đĩa quang với dữ liệu đầy đủ ở tốc độ dữ liệu chỉ định.
*3: Chu kỳ đọc = Số lần đọc dữ liệu trên ổ đĩa
*4: Theo phương pháp ISO/IEC16963, đây là tuổi thọ lưu trữ trung bình ước tính của ổ đĩa trống được tính toán theo thí nghiệm gia tốc 

cục bộ.

Thư viện Ổ Đĩa Quang Lưu Trữ
ODS-L30M ODS-L60E ODS-L100E

Số Lượng Ổ Cứng Tối Đa 2 4 0
Số Lượng Cartridge Tối Đa 30 61 101

Dung Lượng Dữ Liệu *1 ~165TB ~333,5TB ~555,5TB
Giao Diện Chủ Fiber Channel 8Gbps

Giao Diện Bảo Dưỡng Gigabit Ethernet
Yêu Cầu về Nguồn Điện 100 V AC đến 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Mức Tiêu Thụ Điện Năng *2 179W 12W –
Nhiệt độ Hoạt động 5°C đến 35°C (41°F đến 95°F)
Độ ẩm Hoạt động 20% đến 80% (độ ẩm tương đối)

Khối Lượng*3 31kg 25kg 23kg
Kích thước (Rộng, Cao, Dày) 
(không bao gồm phần lồi ra) 445 x 308 x 940 mm (17 5/8 x 12 1/4 x 37 1/8 inch)

*1 Dung lượng ghi dữ liệu tùy thuộc vào môi trường sử dụng. Dung lượng ghi thực tế có thể thấp hơn so với ghi chú trên cartridge
*2 Các giá trị Watt cho OSD-L30M/L60E được đo khi không có đĩa quang.
*3 Không bao gồm cartridge, giá đỡ và các phụ kiện khác (chỉ tính khối lượng kết cấu).
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