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Ако трябва да си представим и опишем как би 
изглеждал модерният цифров дом, то едно от 
ключовите места в него заема цифровото съ-

държание и мултимедията. Сигурното съхраняване 
на информацията в комбинация с лесното и спо-
деляне и употреба на съдържанието - директно и 
навсякъде, са най-привлекателните черти на новата 
линия NAS устройства, предлагани от Asustor.

Благодарение на мощния 
процесор, бързата RAM памет 
и мултимедийния център  
KODI, Asustor AS6102T може  
да възпроизвежда 4К видео.
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Външният дизайн и 
възможностите за 
свързване с различни 
външни устройства са 
значително подобрени.

Можете да обедините 
двата гигабитови 
мрежови порта в един, 
повишавайки двойно 
скоростта на обмен на 
данни по мрежата.

Новият Asustor 
AS6102T 

възпроизвежда 
4K UltraHD видео 

и разполага с 
два гигабитови 
мрежови порта

Asustor AS6102T 
е подсилен с по
следно поколение 
Intel Celeron N3050 

Braswell двуядрен процесор и 
двуканална памет, което му поз
волява значително да повиши 
скоростта на обработка на да
нните, както и на мултимедия
та. Благодарение на тях едни от 

нения дизайн на устройствата. 
В сравнение с постарите мо
дели новата линия предоставя 
наистина страхотно изпипан 
дизайн, съчетан с функционал
ност, много портове и hotswap 
функция за смяна на дисковете 
в режим на работа. Корпусът е 
солиден и надежден, без ника
къв компромис в качеството на 
използваните материали, инди
кацията и удобството. Всичко 
това – събрано в компактни и 
удобни размери! 

Вашата информация е на-
деждно съхранена
Основната функция на един 
NAS сървър е да пази и споде
ля данните ви. Затова използ
ването на два твърди диска в 
RAID 1 масив (или до 4, какъвто 
допълнителен вариант също се 
предлага) е почти задължител
но. Така при евентуален срив 
на харддиск няма да загубите 
никакви данни и просто ще за
мените дефектиралия модул. 
Освен това още в момента на 
копиране на информацията в 

NAS тя се криптира хардуерно 
и дори някой диск да попадне 
в чужди ръце, той няма как да 
бъде прочетен. За това се гри
жи AESNI алгоритъмът, рабо
тещ в реално време. Начините 
за бекъп на данните от вътреш
ната мрежа пък са толкова мно
го и толкова гъвкави, че ви ос
тава единствено привилегията 
да изберете найподходящия  
за вас.

Приложения и мултимедия
По подразбиране контролният 
център на операционната сис
тема на Asustor – ADM, пред
лага инсталирани File Explorer 
и Activity Monitor – найваж
ните приложения за копира
не на файлове и следене на 
процесите. Той ви предлага и 
мениджър на вътрешните и 
външните устройства, добаве
ни към NAS сториджа. Освен 
многобройните приложения, 

които може да инсталирате до
пълнително (като VPN, торент 
клиенти, плейъри и медиа сър
въри), найзабележителното 
качество на Asustor AS6102T 
е възможността да стартира 
KODI – вероятно найпопуляр
ния безплатен медиацентър 
в света. И той не само работи 
с него, предлагайки ви да гле
дате цифрово съдържание с 
идеално качество, но дори 
поддържа 4K видео, което само 
по себе си е още една чудесна 
екстра. Плейването на Full HD 
видео е изключително плавно, 
като единствено липсва екстра 
за 3D видео. Аудиото е също с 
чудесни възможности – вграде
ният S/PDIF осигурява дирек
тен цифров пренос към ваша
та система за домашно кино и  
многоканален звук.

Допълнителни екстри
Като още плюсове за новия 
модел е добре да отчетем на
личието на два Ethernet (LAN) 
гигабитови порта. Използвайки 

ги, можете да си подсигурите 
двойна надеждност за връзката 
със сториджа, в случай че една
та ви връзка по някаква причи
на падне и не работи. На всичко 
отгоре можете да обедините 
двете (Aggregation) в една обща 
и така да повишите скорост
та на мрежов пренос на дан
ни. Безжичната връзка също 
е от найсъвременно ниво и 
можете да използвате 5 GHz 
802.11ac такава, която в комби
нация с добър рутер гаранти
ра високи скорости на пренос  
„по въздуха“. 

■  Процесор:  
Intel Celeron 1.6GHz  
Dual-Core (до 2.6 GHz в burst режим)
■  Памет:  
2 GB DDR3L, разши ряема до 8 GB
■  Място за твърди дискове:  
2 x (2.5”/3.5” SATA или SSD)
■  Външни интерфейси:  
3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x eSATA,  
1 x HDMI 1.4b, 2 x Gigabit LAN,  
Wi-Fi, 1 x S/PDIF
■  Размери и тегло:  
163.5 x 108 x 230 мм / 1.99 кг 
■  Операционна система: 
ADM 2.5

найважните параметри за NAS 
устройствата – скоростта на об
работка на данни, достига над 
224 MB/s за четене и 213 MB/s 
за запис, а възпроизвежданото 
видео е UltraHD.

Нов външен вид
Трябва заслужено да похвалим 
Asustor за значително проме


