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Al méér dan 35 jaar de storage én mediaspecialist



Tapes.nl is als specialist in storage en media feilloos in staat om bedrijven de best passende oplossing 
voor hun back-up en data archivering te adviseren én te leveren. Daarom komen we ook graag bij 
je langs om te kijken naar de storage en archiveringsmogelijkheden voor jouw bedrijf. Dat doen we 
middels een Scan & Advies gesprek.

Scan & Advies
We komen graag bij je langs om te kijken welke producten en diensten het best passen bij jouw 
organisatie en workflow. Wat we bespreken we tijdens een Scan & Advies gesprek?

1. Scan
• Wat is de gewenste workflow?
• Alleen back-up of ook archivering?
•  Hoeveelheid data en content?
•  Wat is het budget?
•  Aanvullende wensen en eisen?

2. Advies
•  Tapes.nl geeft een vrijblijvend advies
•  Tapes.nl stelt de juiste producten samen
•  Tapes.nl geeft een vrijblijvende offerte af

3. Producten & oplossingen
Voor de producten die wij adviseren kun je denken aan Harde Schijven (HDD/SSD),   
RAID en NAS-systemen, LTO-Systemen en LTO-Tape én SAN oplossingen. 

4.  Levering & installatie
Indien je besluit gebruik te maken van ons advies kan Tapes.nl de gehele 
levering en installatie voor je verzorgen.
• Tapes.nl zorgt voor levering van de producten
• Tapes.nl zorgt voor uitleg en installatie (indien gewenst)

Contact
t +31 (0) 88 201 03 00
e sales@tapes.nl

DÉ SPECIALIST IN STORAGE & MEDIA

TAPES.nl heeft méér dan 35 jaar ervaring in het fysiek opslaan, reproduceren, archiveren en deel-
baar maken van jouw media & data. Voor een standaard oplossing kan je overal terecht. Wij geloven 
dat elke opdrachtgever of klant eigen wensen, regels en eisen heeft met betrekking tot data. Daarom 
hebben wij graag direct en persoonlijk contact met onze klanten.

Dat stelt ons in staat die extra service te leveren. Meedenken, adviseren, insprireren en oplossen. Dat 
maakt ons die specialist, waar je graag naar toe gaat met al je storage en media uitdagingen. 

Al 35 jaar leveren wij data-dragers aan professionele gebruikers voor het opslaan en ontsluiten 
van hun content. In de mediabranche is content de bron van het bedrijf. Voor registratie worden 
tegenwoordig veelal diverse varianten aan data-dragers gebruikt. Maar wat gebeurt er met alle 
content nadat de productie is afgerond? Het bronmateriaal vertegenwoordigt veel waarde en 
ook veel opslagcapaciteit. De Data Services van TAPES.nl bieden daar een oplossing in.
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• Data archivering 

• LTO-Services 

• Content distributie

• Data transport 

STORAGE SHOP
TAPES.nl levert een ruim assortiment data/content storage producten. Harde Schijven (HDD en 
SSD) RAID en NAS-systemen, geheugenkaarten, en data archief oplossingen. In ons assortiment 
hebben wij de beste en meest professionele apparatuur van merken als SanDisk Professional, 
LaCie, Samsung, Angelbird, Toshiba, Symply en iStorage. Daarnaast is TAPES.nl officieel importeur 
EMEA van Oyen Digital, de autoriteit in externe opslag voor audio & video professionals. 

DATA SERVICES

Dé specialist in storage & media

Onze Data Services

OP ZOEK NAAR DE JUISTE DATA- EN CONTENT ARCHIVERING? 
VRAAG EEN GRATIS SCAN EN ADVIES AAN!

• Data duplicatie 

• Data beveiliging 

• Data vernietiging

BROADCAST APPROVED

Na 35 jaar werken met de mooiste partijen uit deze industrie, hebben 
wij een selectie producten in ons assortiment die uitermate geschikt zijn 
voor de Broadcast sector. Deze producten duiden wij aan met ons eigen 
Broadcast Approved Label.

Met het Broadcast Approved Label introduceren wij een herkenbaar label 
voor producten die speciaal geselecteerd zijn vanwege hun stabiliteit, 
kwaliteit en garantievoorwaarden. Conform hun specificaties zijn ze 
uitermate geschikt voor AV-toepassingen.

Vraag scan aan

https://tapes.nl/aanvraag-scan-advies-data-content/


3Dé specialist in storage & media

Oyen Digital is een innovatieve ontwikkelaar en fabrikant in de 

opslagindustrie, gespecialiseerd in externe solid-state en conventionele 

harde schijven voor videografen, onafhankelijke filmmakers, professi-

onele fotografen en vele andere industrieën. Oyen Digital is toegewijd 

aan het ontwikkelen van baanbrekende opslagproducten met behulp 

van uitgebreide kennis en ervaring in audio-/ videoproductie en 

massa opslag.

OYEN DIGITAL
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De Dash Pro Flash Drive is een krachtige Solid State 

Thumb Drive die snelle, stille en betrouwbare prestaties 

levert met behulp van de nieuwste NAND technologie 

voor een supersnelle overdrachtssnelheid. De aluminium 

behuizing is ontworpen voor bescherming en effectieve 

warmteafvoer. 

De drive is compatibel met alle USB en Thunderbolt 3 & 4 en 

is plug-and-play klaar voor Windows en Mac, evenals voor Sony 

PS4/PS5 gameconsoles.

De Dash Pro heeft een garantie van 3  jaar.

De Helix Dura is een krachtige NVMe-gebaseerde 

SSD gebouwd met 3D TLC NAND-flash voor veelei-

sende 4K / 8K-videoworkflows. Met snelheden tot 

1050 MB/s is de Helix Dura een uitstekende keuze 

voor AV-professionals die constante overdrachts-

snelheden van grote bestandsbibliotheken nodig 

hebben. 

De Helix heeft een garantie van 4  jaar.

1TB / 4TB

OYEN DIGITAL HELIX DURA USB-C 
(USB 3.2 GEN2) TLC NVME

De HDX PRO C heeft de norm gezet voor externe op-

slagapparaten die worden gebruikt door audio- en vi-

deoprofessionals over de hele wereld. Niet alleen aan-

bevolen door makers van inhoud, de HDX PRO C wordt ook 

aanbevolen door hardware- en softwarefabrikanten voor 

gebruik met hun toepassingen. Door middel van rigoureu-

ze tests zijn alleen de meest betrouwbare componenten 

en chipsets geselecteerd om een professioneel product 

te leveren in een compact apparaat.

De HDX PRO C heeft een garantie van 4  jaar.

2TB / 20TB

OYEN DIGITAL AVASTOR HDX PRO C 
DUAL USB-C EXTERNAL HARD DRIVE WITH LOCKBOX

1TB / 2TB

De Mobius Pro 2C is een RAID-systeem met twee slots voor-

zien van de nieuwste USB-C aansluiting voor compatibiliteit 

met alle USB en Thunderbolt 3 & 4. De Mobius Pro 2C biedt 

hardware RAID-opties: RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), 

JBOD (onafhankelijke schijven) en BIG (Non-RAID samenge-

voegde schijven). Het lade-loze ontwerp biedt een eenvoudige 

manier van HDD verwijderen en installeren, trek gewoon aan 

de hendel om de HDD’s in te voegen of te verwijderen. 

De Mobius Pro heeft 3 jaar garantie en bevat gratis levenslange 

technische ondersteuning.

12TB / 40TB

Oyen Digital Mobius Pro 2-Bay USB-C RAID

TAPES
TOPPER!

Oyen Digital Dash Pro USB 3.2 Flash Drive 
Portable SSD USB Stick

• Hoofdpoort: USB-C (USB 3.2 Gen2) 10Gbps

• Secundaire poort: USB-C (USB 3.2 Gen2) 10Gbps voor   

  serieschakeling of extra USB apparaten

• Interne stille ventilator en interne voeding (geen losse adapter nodig)

• Enterprise HDD 7200 RPM (tot 260MB/s)

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

https://tapes.nl/?s=Oyen+Digital+Helix+Dura&post_type=product
https://tapes.nl/?s=HDX+pro&post_type=product
https://tapes.nl/?s=Dash+pro&post_type=product
https://tapes.nl/?s=mobius+pro&post_type=product
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De MiniPro Dura RAID biedt flexibele RAID-opslagbe-

heer opties: RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), JBOD 

(onafhankelijke schijven, standaard) en BIG (Non-RAID 

samengevoegde schijven). De MiniPro Dura RAID biedt 

snelheden van meer dan 800 MB/s in RAID0 wanneer 

deze is aangesloten op een USB-C of Thunderbolt 3 & 

4 host!

De MiniPro Dura RAID heeft een garantie van 3 jaar.

TAPES
TOPPER!

Symply SPARK Desktop 8 Bay 
Thunderbolt 3 RAID Systeem

48TB / 160TB

SymplySPARK is ontworpen om de creativiteit te 

stimuleren met plug-and-play-gemak, zodat de prof-

fessional kan doen waar hij goed in is en zich geen 

zorgen hoeft te maken over het beheer van de data 

opslag. De SymplySPARK is ideaal voor media work-

flows in Post, on-set, delivery, VFX, graphics en 

in-house creatives.

Bij het ontwerpen van SymplySPARK is er gebruik 

gemaakt van enkele van de beste ontwikkelaars en 

fabrikanten uit de media industrie om de functies en 

mogelijkheden toe te voegen die mediaprofessionals 

nodig hebben. Zo is de SymplySPARK compacter en 

lichter dan andere systemen op de markt. Er is gebruik 

gemaakt van hoogwaardig staal, legeringen en compo-

sieten voor de behuizing. 

De verrijdbare harde koffer, het toevoegen van de 

draagbeugel en de SymplySPARK te optimaliseren 

met de nieuwe generatie Multi-Actuator harde schijven 

die SSD-achtige prestaties tegen een fractie van 

SSD-prijzen is de SymplySPARK gemaakt voor de 

contentmakers!
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De Fortis 5C is een 5-bay USB-C storage systeem dat is 

ontworpen om te voldoen aan de behoeften van profes-

sionele gebruikers. De volledig aluminium constructie, de 

rugged siliconenrubberen hoes, handgreep en vergren-

delings trays zorgen voor optimale bescherming onder-

weg van uw data opslag. De luchtstroom wordt gemaxi-

maliseerd door de hoogwaardige ventilator die de lucht 

wegvoert van de interne schijven. 

De Fortis 5C is beschikbaar als niet-RAID-systeem of 

gebundeld met SoftRAID Pro.

30TB / 100TB

Oyen Digital Fortis 5C 5-Bay USB-C 
Drive Array + SoftRAID

Dé specialist in storage & media

KENMERKEN & VOORDELEN

• Professionele data opslag met 5 drives en USB-C 10 Gbps

• Aluminium behuizing, rugged siliconen rubberen hoes voor bescherming 

• Uitneembare trays met sleutelvergrendeling 

• Volledige versie van SoftRAID voor Mac. Configureren voor RAID 0, 1, 4, 5 & 1+0

De Fortis heeft een garantie van 3  jaar.

De MiniPro Dura RAID is een robuust dual-drive 

systeem met de nieuwste USB-C-aansluiting voor 

compatibiliteit met alle USB en Thunderbolt 3 

& 4. De MiniPro Dura RAID maakt gebruik van de 

hoogste kwaliteit constructie voor power users die 

betrouwbare opslag nodig hebben. Het schokbe-

stendige ontwerp is voorzien van een aluminium 

behuizing, ingekapseld in een siliconen rubberen 

hoes, voor maximale bescherming en impactbe-

stendigheid. 

2TB / 8TB

Oyen Digital MiniPro Dura RAID USB-C 
Portable SDD, Rugged

• Host Interface: 2x Thunderbolt 3 (60W Upstream Charging/15W Downstream Power)

• RAID Level Support: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD (Multiple RAID sets supported)

• Power Supply: Internal 400W 110V~240V Auto-Switching (field serviceable)

• Cooling: Quiet (<45dB) front to back airflow with two 12x12 smart controlled fans (field serviceable)

• Mechanical Shock Test in supplied protective case: 250G / 2ms

• Drive Pin Locator: Yes – reduces risk of damage during transport

• Studio Mode: LED blackout enable zero impact with ambient working conditions

• Field swappable HDD, FAN and Power Supply: Yes – optional SymplySAM (self assist maintenance) kits available

• Operating System: Microsoft Windows en Apple macOS (intel en M1)

• Environmental Operating: Temperature: 0˚C – 40˚C / Humidity slot

• Garantie: 5 jaar met gratis levenslange ondersteuning door getrainde mediaprofessionals

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

https://tapes.nl/?s=fortis&post_type=product
https://tapes.nl/?s=MiniPro+Dura+RAID&post_type=product
https://tapes.nl/?s=Symply+SPARK+Desktop&post_type=product
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SanDisk Professional G-RAID SHUTTLE 4 EMEAI

Draagbare RAID-opslag met 4 posities die zijn geoptimaliseerd voor 4K- en 8K-workflows voor het in realtime 

bewerken van beeldmateriaal van meerdere camera’s, het weergeven van meerlaagse effecten en het snel 

exporteren met ongelofelijke efficiëntie.

24TB / 80TB

Ideale capaciteit voor Productieworkflows

De G-RAID Shuttle 4, die beschikbaar is in capaciteiten tot 

80TB, levert krachtige opslagvoorzieningen voor het op 

één locatie opslaan van al je favoriete 4K- of 8K-materiaal 

met hoog dynamisch bereik (HDR) en hoge framesnel-

heid (HFR).

Transporteerbaar Design

De G-RAID Shuttle 4, die is ontworpen om gemakkelijk 

heen en weer te kunnen reizen tussen je productielocatie 

en de studio voor postproductie, biedt krachtige, draag-

bare opslag die je kan helpen de efficiëntie van je work-

flow te verbeteren, waar je ook bent.

Ononderbroken overdrachtssnelheden tot 1000 MB/S

Met overdrachtssnelheden tot 1000 MB/s, levert de 

G-RAID Shuttle 4 de prestaties die je nodig hebt om snel 

content op te nemen en beelden intern te bewerken om 

in realtime wijzigingen aan te brengen.

5-Jarige Beperkte Garantie
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Ultrasnelle, ultrarobuuste SSD voor uitzonderlijk veel-

zijdige prestaties. Duik onder in de actie met de super-

snelle en ultrarobuuste SanDisk Professional PRO-G40 

SSD. Deze veelzijdige drive is gebouwd voor compati-

biliteit met zowel Thunderbolt™ 3 als USB 3.2 Gen 2 

apparaten. 

De PRO-G40 SSD behaalt snelheden tot 2700 MB/s lezen 

en 1900 MB/s schrijven via Thunderbolt 3 en onder-

steunt daarmee de meest veeleisende workflows. 

Sandisk Professional PRO-G40 
Ultra Rugged NVMe SSD 40Gbit

De G-DRIVE-harddrive van ondernemingsklasse 

levert ultrabetrouwbare opslag met hoge capaciteit in 

een stijlvol ontwerp van topklasse. Een Ultrastar

drive in een volledig aluminium behuizing en met 

een veelzijdige USB-C-interface (5 Gbps) is perfect 

voor snelle back-up en toegang tot je HD-video’s, 

foto’s en muziek. 

Bevat Ultrastar-harddrive van enterprise klasse

Voor al je veeleisende werklasten en missiekritische 

content kun je vertrouwen op de kracht en de 

verbeterde betrouwbaarheid van de Ultrastar 

7200 TPM harddrive van ondernemingsklasse.

4TB / 22TB

SanDisk Professional G-DRIVE 

De G-RAID 2 is een high-performance 7200 TPM 

dubbele harde schijf voor opslag van onderne-

mingsklasse met Thunderbolt 3, USB-C- (onder-

steunt USB 3.1 Gen 2) en HDMI-connectiviteit 

voor ultieme flexibiliteit. Deze opslagoplossing 

van hoge capaciteit beschikt over verwisselbare 

Ultrastar-schijven en is ontworpen voor de meest 

veeleisende toepassingen, terwijl bovendien op 

eenvoudige wijze multi-stream HD-, 2K-, 4K- en 

HDR-videoworkflows worden ondersteund.

8TB / 40TB

SanDisk Professional G-RAID 2 SPACE GREY

Dé specialist in storage & media

1TB / 2TB

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

https://tapes.nl/?s=SanDisk+Professional+G-RAID+SHUTTLE+4+EMEAI&post_type=product
https://tapes.nl/?s=SanDisk+Professional+G-DRIVE++&post_type=product
https://tapes.nl/?s=SanDisk+Professional+G-RAID+2+SPACE+GREY&post_type=product
https://tapes.nl/?s=Sandisk+Professional+PRO-G40++Ultra+Rugged+&post_type=product
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LaCie Rugged PRO THUNDERBOLT 3 SSD
Sinds 2005 trotseren de draagbare harde schijven 

uit de LaCie Rugged®-serie de allerzwaarste om-

standigheden, zoals filmsets, fotoshoots en muziek-

studio’s van de beroemdste creatieve professionals 

ter wereld. Waarom? LaCie Rugged-producten zijn 

de meest betrouwbare manier om onderweg gegevens 

te verzamelen en over te brengen.

1TB / 2TB

• Thunderbolt 3 SSD-snelheden tot 2.800 MB/s.

• Naadloos te gebruiken met USB 3.1 Gen 2-apparaten.

• Ultrarobuust en waterbestendig (IP67-certificering).

• Bestendigheid tegen een val van 3 meter en drukvan 2 ton.

• 5 jaar Rescue-gegevensherstelservices.

De Rugged SSD Pro combineert de razendsnelle 

Seagate FireCuda NVMe SSD met een Thunderbolt 

3-interface. Profiteer van snelheden die 5× hoger 

zijn dan die van traditionele SATA SSD’s om de meest 

veeleisende RAW-content met hoge bitsnelheid, zoals 

bronbestanden in 6K, 8K en super slowmotion, af te 

spelen en weer te geven.

9

De draagbare LaCie® Rugged® USB-C combineert 

duurzaamheid en geavanceerde USB-C-functiona-

liteit. Het resultaat: een echte kluis voor al uw ge-

gevens die compatibel is met computers van de 

volgende generatie, zoals de Apple Macbook en 

USB-computers.

Optimale gegevensbescherming:

•  Valbestendig: 1,2 m

•  Drukbestendig: auto van 1.000 kilo

• Waterbestendig: regen

• Beveiligd: versleuteling beschikbaar

• Beperkte garantie van 2 jaar

1TB / 5TB

LaCie Rugged USB-C HDD

Ultrasnel. Beyond Rugged.

LaCie Rugged® SSD biedt filmmakers en DIT’s een 

aanzienlijke boost dankzij Seagate® FireCuda® 

NVMe-snelheden tot 950 MB / s met encryptie 

plus stof-, water- en valweerstand in een hand-

palmoplossing. Geniet van een ruime capaciteit 

van maximaal 2 TB en naadloze compatibiliteit 

met Thunderbolt ™ 3, USB-C en USB 3.0 op zowel 

Mac®- als Windows®-computers.

500GB / 2TB

LaCie Rugged USB-C SSD 

Dé specialist in storage & media

Professionele RAID in alle eenvoud

De 2big RAID biedt tot 28 TB betrouwbare desktopop-

slag. De eenvoudig te configureren hardwarema-

tige RAID 0/1 biedt veelzijdige snelheid, capaciteit 

en gegevensredundantie en LaCie RAID Manager 

geeft leldingen over de status van de schijf en het 

systeem. IronWolf Pro-schijven zijn geschikt voor 

snelle, vlotte workflows met 7200-RPM prestaties 

en langdurige betrouwbaarheid. 

En als het noodlot toeslaat of bij een natuurramp 

hoeft u zich geen zorgen te maken dankzij de 5 jaar 

Rescue-gegevensherstelservices.

8TB / 40TB

LaCie 2big RAID USB-C

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

https://tapes.nl/?s=LaCie+Rugged+USB-C+HDD&post_type=product
https://tapes.nl/?s=LaCie+Rugged+USB-C+SSD&post_type=product
https://tapes.nl/?s=LaCie+2big+RAID+USB-C&post_type=product
https://tapes.nl/?s=LaCie+Rugged+PRO+THUNDERBOLT+3+SSD&post_type=product
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 Angelbird AtomX SSDmini 

500GB / 2TB

De Angelbird AtomX SSDmini is speciaal ontworpen 

voor de Atomos Ninja V monitor en is ook compatibel 

met andere beschikbare recorders. 

De AtomX SSDmini is 20 procent kleiner dan de gemiddelde 

SSD, heeft maximale leessnelheden van 560MB/s en 

schrijfsnelheden van 520MB/s, maken het mogelijk om 

in verschillende professionele filmformaten te filmen; 

verwerkt CDNG tot 4K 30p, ProRes RAW HQ 5.7K tot 

30p, plus 4K 60p en 2K 240p, heeft een SATA III-con-

nector en ondersteunt Stable Stream™-

11

De AVpro MK3 van Angelbird is ontworpen voor au-

dio- en videoprofessionals. De 500GB AVpro MK3 is 

een 2,5-inch interne SSD-schijf met een capaciteit 

van 500 GB, die zorgt voor snelle lees- en schrijf-

prestaties en algemene stabiliteit, zodat u snel 

bestanden kunt opslaan en openen zoals muziek, 

films, foto’s, documenten en meer.

Angelbird AVpro MK3

500Gb / 2TB

Dé specialist in storage & media

diskAshur M2 USB3 256-bit 

Onze kleinste, lichtste, snelste en meest robuuste fips 

gecertificeerde versleutelde ssd

De diskAshur M2 is een PIN-geverifieerde, hardware-gecodeerde SSD 

met een mooi, robuust en strak ontwerp, gepaard met de meest 

geavanceerde beveiligingskenmerken waar iStorage om bekend 

staat.

De diskAshur M2 versleutelt gegevens met behulp van FIPS PUB 197, 

AES-XTS 256-bits hardware versleuteling en bevat op unieke wijze 

een Common Criteria EAL4 + veilige microprocessor, deze gebruikt 

ingebouwde fysieke beschermingsmechanismen die zijn ontworpen 

om zich te verdedigen tegen externe sabotage, fysieke aanvallen en 

meer .

120GB / 2TB

Een eenvoudig te gebruiken, ultra-veilige, hardware versleutelde 

desktop harde schijf met een capaciteit van maximaal 18 TB. 

Zet simpelweg het apparaat aan en sluit de USB 3.1 kabel aan 

op een willekeurige computer. Voer een 7-15 cijferige pincode 

in en als de juiste pincode is ingevoerd, worden alle gegevens 

op de schijf toegankelijk. 

4TB / 18TB

diskAshur2 256-bit

Een eenvoudig te gebruiken, ultra-veilige, hardware 

versleutelde draagbare harde schijf met een capaci-

teit van maximaal 5TB. 

Sluit simpelweg de USB 3.1 kabel aan op een wille-

keurige computer, voer een 7-15 cijferige pincode 

in en als de juiste pincode is ingevoerd, worden alle 

gegevens op de schijf toegankelijk. Om de schijf te 

vergrendelen en alle gegevens te versleutelen, druk 

u eenvoudig op de vergrendel toets, of ontkoppelt u 

de diskAshur2 veilig van de host computer. 

500GB / 5TB

diskAshur DT2 256-bit 2TB 
Classified – Graphite

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

https://tapes.nl/?s=Angelbird+AtomX+SSDmini+&post_type=product
https://tapes.nl/?s=Angelbird+AVpro+MK3+&post_type=product
https://tapes.nl/?s=diskAshur+DT2+256-bit+2TB++Classified+%E2%80%93+Graphite&post_type=product
https://tapes.nl/?s=diskAshur+M2+USB3+256-bit+&post_type=product
https://tapes.nl/?s=diskAshur2+256-bit&post_type=product
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BLACKJET TX-4DS Thunderbolt 3 
4-Bay Cinema Dock

Geef uw video en beeld workflow een boost en richt deze in 

naar eigen inzicht met de BLACKJET TX-4DS Cinema Dock. 

Deze media reader ondersteunt nieuwste Pro Media Cards. 

De TX-4DS Cinema Dock zorgt via de suppersnelleThunder-

bolt™ 3 interface (tot wel 40Gbps) dat uw opgenomen video 

en beeld materiaal razendsnel wordt gelezen, gearchiveerd 

of naar uw workflow wordt weggeschreven. Wordt geleverd 

met 2 x DX-1M M.2 PCIe SSD readers. De TX-4DS cardreader 

ondersteund onderstaande Media Cards waar losse modules 

voor geleverd worden.

De BLACKJET TX-4DS is volledig compatibel met Apple M1 

Pro, M1 Max en M1 Ultra computers

Als jouw computer geen ingebouwde card reader heeft dan heb 

je een externe card reader nodig. Tapes heeft de professionele 

card readers van SanDisk Professional, Blackjet en Sony in het 

assortiment. 

CARD READERS

BLACKJET VX-2SSD Dual SSD media dock

Geef je video en beeld workflow een boost met de 

BLACKJET Series VX-2SSD reader die SATA 2.5 SSD’s 

ondersteunt. De VX-2SSD reader zorgt via de super-

snelle USB3.2 Gen 2 Interface dat je opgenomen video 

en beeld materiaal razendsnel wordt gelezen of 

naar je workflow wordt weggeschreven.

De BLACKJET VX-2SSD is volledig compatibel met 

Apple M1 Pro, M1 Max en M1 Ultra computers.

BLACKJET TX-2DS Thunderbolt 3 
2-Bay Cinema Dock 
Deze media reader ondersteunt nieuwste Pro Me-

dia Cards. De TX-2DS Cinema Dock zorgt via de 

suppersnelleThunderbolt™ 3 interface (tot wel 40 

Gbps) dat uw opgenomen video en beeld materiaal 

razendsnel wordt gelezen, gearchiveerd of naar 

uw workflow wordt weggeschreven. De TX-2DS 

cardreader wordt geleverd met de DX-1SSD: 2.5 

SSD module. De TX-2DS cardreader ondersteund 

onderstaande Media Cards waar losse modules voor 

geleverd worden.

De BLACKJET TX-2DS is volledig compatibel met 

Apple M1 Pro, M1 Max en M1 Ultra computers

Optionele extra modules:

• DX-1C: CFast 2.0 Reader

• DX-1CXA CFexpress A

• DX-1CXQ: CFexpress, XQD Reader

• DX-1S: Sony SxS Reader

• DX-1R: RED MINI-MAG Reader

• DX-2SD: Dual SDXC Reader

• DX-1SSD: 2.5" SSD Adapter

• DX-1M: M.2 PCIe SSD Enclosure

• DX-1A: ATOMOS Reader

Ondersteunde Media Cards:

• M.2 NVME SSD (Operating System: macOS High Sierra 10.13.6 +)

• 2.5" SSD

• CFast 2.0

• Sony XQD™

• Sony SxS

• CFexpress Type A

• CFexpress Type B

• Secure Digital eXtended Capacity (SDXC UHS-I/II)

• RED MINI-MAG

• Atomos SSDmini

• Atomos Master Caddy 2

Optionele extra modules:

• DX-1C: CFast 2.0 Reader

• DX-1CXA CFexpress A

• DX-1CXQ: CFexpress, XQD Reader

• DX-1S: Sony SxS Reader

• DX-1R: RED MINI-MAG Reader

• DX-2SD: Dual SDXC Reader

• DX-1SSD: 2.5" SSD Adapter

• DX-1M: M.2 PCIe SSD Enclosure

• DX-1A: ATOMOS Reader

Ondersteunde Media Cards:

• M.2 NVME SSD (Operating System: macOS High Sierra 10.13.6 +)

• 2.5" SSD

• CFast 2.0

• Sony XQD™

• Sony SxS

• CFexpress Type A

• CFexpress Type B

• Secure Digital eXtended Capacity (SDXC UHS-I/II)

• RED MINI-MAG

• Atomos SSDmini

• Atomos Master Caddy 2

BLACKJET TX-1CXQ THUNDERBOLT 3 
CFEXPRESS B/XQD READER

Ontworpen voor de snelle overdracht van CFexpress Type 

B- en Sony XQD-media op Windows 10 en macOS 10.12 sys-

temen die 40 Gb/s Thunderbolt 3 ondersteunen. De Blackjet 

TX-1CXQ CFexpress Type B / XQD Thunderbolt 3 kaartlezer 

is uitgerust met een Thunderbolt 3 interface die gegevens-

overdrachtsnelheden levert tot 1200 MB/s voor CFexpress 

media cards en 500 MB/s voor XQD en XQD 2.0 media cards. 

CFexpress B is volledig compatibel met Apple M1 Pro, M1 

Max en M1 Ultra computers.

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

https://tapes.nl/?s=BLACKJET+VX-2SSD+Dual+SSD+media+dock+&post_type=product
https://tapes.nl/?s=BLACKJET+TX-2DS+Thunderbolt+3++2-Bay+Cinema+Dock+&post_type=product
https://tapes.nl/?s=BLACKJET+TX-1CXQ+Thunderbolt+3++CFexpress+B%2FXQD+Reader+&post_type=product
https://tapes.nl/?s=BLACKJET+TX-4DS+Thunderbolt+3+4-Bay+Cinema+Dock+&post_type=product


1615

LTO-TAPE: DE OPLOSSING VOOR ARCHIEFDATA

LTO-Tape Services: Veilig, betrouwbaar, duurzaam en goedkoop

De hoeveelheid data en content die wordt geproduceerd groeit met sprongen. Waardevolle content die niet verloren 

mag gaan maar ook niet iedere dag nodig is.  Met een hoge capaciteit en betrouwbaarheid kan LTO-Tape jarenlang 

bescherming bieden tegen veel lagere kosten dan andere opslag oplossingen. 

Met het Linear Tape File System (LTFS) is het makkelijker dan ooit om je bestanden te bekijken, te archiveren en te 

delen. En omdat tape een offline medium is, kun je belangrijke content veel beter beschermen en buiten het bereik 

van cybercriminelen houden. Als het gaat om capaciteit, beveiliging en offline opslag, is LTO-tape dé toekomst voor 

dataopslag.

Dé specialist in storage & media

LTO Tapedrives Symply

Symply is de uitdaging aangegaan om LTO-archivering oplossingen 

opnieuw te definiëren. Het is ze gelukt. Met hoogwaardige behui-

zingen van metaallegering, een innovatief ontwerp zonder kabels en 

een fluisterstille ventilator is Symply’s desktop- en rackgemonteerde 

LTO-assortiment uniek in zijn soort. 

Verkrijgbaar in LTO-7, LTO-8 en LTO-9 technologie. Voor meer informatie 

neem dan contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie 

of advies.

SymplyPRO LTO XTH Desktop Thunderbolt 
3 & SAS HH 1xLTO-9 
SymplyPRO LTO-XTH is beschikbaar met één of twee 

halfhoge LTO-7, LTO-8 of LTO-9 verwijderbare tape drives. 

Voor de gebruiker gebouwd op SymplyCABLELESSTM 

technologie voor moeiteloos onderhoud en eenvoudige 

upgrades, met prestaties tot 300 MB/sec per tape drive. 

Compatibel met LTFS, WORM Media en 256-bit encryptie. 

Fluisterstille werking met premium Noctua ventilator, 

interne automatisch schakelende voeding (110-240v).

Symply PRO LTO Desktop Thunderbolt 3 
& SAS HH LTO-9

SymplyPRO LTO is beschikbaar in een keuze uit ofwel 

LTO-7, LTO-8, LTO-9 configuraties met prestaties tot 

300 MB/sec. Compatibel met LTFS, WORM Media en 

256-bit encryptie. Fluisterstille werking met premium 

Noctua ventilator, interne automatisch schakelende 

voeding (110-240v).

SymplyPRO LTO-XTF beschikt over een enkele LTO-9 
tapedrive van de nieuwste generatie op volledige 
hoogte en levert verbluffende prestaties tot 400 MB/sec. 

Compatibel met LTFS, WORM Media en 256-bit encryptie. 
Fluisterstille werking met premium Noctua ventilator, 
interne automatisch schakelende voeding (110-240v).

SymplyPRO LTO XTF Desktop 
Thunderbolt 3 & SAS FH 1xLTO-9

DataTight transportkoffers zijn de nieuwste ontwikkeling 

voor de opslag en het transport van o.a. LTO Data Cartridges. 

Ze bieden optimale bescherming tegen vocht, vuildeeltjes in 

de lucht, trillingen en andere gevaarlijke invloeden.

• Aangepast schuim voor perfecte grip van de media.

• 2 beschermde gespen.

• Extra kleppen voor optimale veiligheid.

• Luchtklep voor drukvereffening.

• Opbergen van verschillende media in een koffer.

• Een “Divider-System” zorgt voor een veilig transport, ook als de 

  koffer niet helemaal gevuld mag zijn.

• Stapelbaar.

• De rode “Soft handle” zorgt voor een bijzonder comfort.

DataTight carrying case

LTO-Tapes

Fuji LTO Ultrium 9 

Ook als LTO 4, 5, 6 ,7 en 8

Opzoek naar LTO WORM Tapecartridges, voordelige TERAPACK LTO cartridges of LTO-tapes geleverd inclu-

sief barcode labeling, neem dan contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie of advies.

Quantum LTO Ultrium 9 

Ook als LTO 4, 5, 6 ,7 en 8

HPE LTO Ultrium 9 

Ook als LTO 4, 5, 6 ,7 en 8

IBM LTO Ultrium 9 

Ook als LTO 4, 5, 6 ,7 en 8

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

https://tapes.nl/?s=Symply+PRO+LTO+Desktop+Thunderbolt+3++%26+SAS+HH+LTO-9&post_type=product
http://SymplyPRO LTO XTH Desktop Thunderbolt 3 & SAS HH 1xLTO-9 
https://tapes.nl/categorie/lto-tape/?filter_type-product=professional-cases&query_type_type-product=or
https://tapes.nl/categorie/lto-tape/
https://tapes.nl/?s=SymplyPRO+LTO+XTF+Desktop++Thunderbolt+3+%26+SAS+FH+1xLTO-9&post_type=product
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Samsung Memory Cards

Dé specialist in storage & media

SONY Memory Cards

Div modellen

Geheugenkaarten zijn onmisbaar voor content creators en av-specialisten. Geheugenkaarten zijn uitermate 

geschikt om op locatie foto's, video en overige content te registreren.  

De nieuwste versie geheugenkaarten zijn geschikt voor 4K / 8K Ultra HD video en de nieuwste (foto)camera’s. 

Bij TAPES.nl hebben we een groot assortiment SD-Kaarten van 1 GB tot 1 TB van bekende merken als 

SanDisk, Sony en Samsung. 

MEMORY CARDS

SanDisk Memory Cards

Div modellen

Angelbird Memory Cards

Div modellen

Div modellen

Nanuk Cases zijn ontworpen om professionele audiovisuele apparaten, 

camera's en drones veilig op te slaan en te vervoeren. Bovendien zijn 

de Nanuk Cases licht van gewicht, zodat fotografen, videografen en 

contentmakers de perfecte foto kunnen najagen, of het nu vanuit de 

straten van New York is of de zanderige vergezichten van de Sahara. 

Met de levenslange garantie van NANUK kun je jaren vooruit.botage, 

fysieke aanvallen en meer .

Bezoek onze webshop voor een compleet overzicht.

NANUK CASES

De Duracell Procell Constant batterijen en de ANSMANN oplaadba-

re batterijen zijn uitermate geschikt voor professionele toepassingen 

met een hoge energievraag, zoals video apparatuur, (digitale) camera’s, 

flitsapparatuur, medische apparatuur, etc. Van de Duracell Procell 

Constant batterijen en de ANSMANN oplaadbare batterijen zijn ver-

schillende formaten beschikbaar: de AA, AAA, 9V, C en D batterij.

BATTERIJEN

Nichiban NT1200 Gaffer Tape is een hoge kwaliteit tape met een hoge 

consistentie, gemakkelijk te scheuren en perfect te hanteren. Dankzij 

de speciale Natuurrubbere lijmlaag laat deze geen lijmresten achter 

bij verwijderen .Het is de keuze van professionals in de entertainment 

industrie! 

De tape is verkrijgbaar in meerdere kleuren en maten voor de meest 

voorkomende doeleinden; bepaalde gebieden markeren in een studio 

of op het podium, gemakkelijk kabels voor video-, audio- of lichtdoel-

einden bundelen, kabels afplakken op vloeren of podia.

GAFFER TAPE

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

Bekijk online

https://tapes.nl/categorie/geheugenkaarten/?filter_merk=sony
https://tapes.nl/categorie/geheugenkaarten/?filter_merk=sandisk
https://tapes.nl/categorie/geheugenkaarten/?filter_merk=angelbird
https://tapes.nl/categorie/geheugenkaarten/?filter_merk=samsung
https://tapes.nl/categorie/nanuk-cases/
https://tapes.nl/categorie/batterijen/
https://tapes.nl/categorie/gaffer-tape/
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