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Asustor As-602t

ZyXEL PLA4231 Mini PowErLinE 500 MBPs wirELEss n300 EXtEndEr

En glimrende kombination af fil-
server og mediecenter. Prisen er 
dog som for en hel computer.

 Nem opsætning
 Smart styresystem
 Seriøs server-software
 Godt mediecenter
 For lidt hukommelse

CPU: Atom D2700 2,13 GHz
Antal drev: 2 (medfølger ikke)
Udvidelse: 4 x USB 2.0,  
2 x USB 3.0, 2 x eSATA
Skærmtilslutning: HDMI
Nettilslutning: 2 x Gigabit
Mål: 23,0 x 16,4 x 10,8 cm
Læsning af data: 55,2 MB/s
Skrivning af data: 35,5 MB/s

www.asustor.com

Asustor AS-602T
Asustor AS-602T fungerer 
som både filserver og me-
diecenter, så du kan samle 
alle dine filer ét sted og de-
le fx dokumenter, billeder 

Enhed til udvidelse af netværket 
med kablet og trådløs forbindel-
se. Opsætningen kan drille.

 Både til kabel og trådløs
 To porte til kabel
 Flot kablet hastighed
 Stabil forbindelse
 Moderat trådløs hastighed

Powerline: 500 Mbit/s
Trådløst: 300 Mbit/s
Kablet net: 100 Mbit/s
WPS: Ja
Dual-band: Nej
Hastighed kabel: 93,8 Mbit/s
Hastighed trådløst: 54,6 Mbit/s
Hastighed over sikringer:  
19,9 Mbit/s
Mål: 9,9 x 6,0 x 3,7 cm

www.zyxel.com

ZyxeL PLA4231 N300

Pris: 409 kr.
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Udvid det trådløse 
net med homeplug

at gå til. Men det gælder om 
at holde tungen lige i mun-
den og følge vejledningen 
meget nøje. For trykker du 
for længe på en knap, skif-
ter den funktion, og så fun-
gerer opsætningen ikke, 
som den skal.
 For at få enheden til at 
fungere skal den først klone 
hjemmets almindelige tråd-
løse opsætning. Det gør en-
heden til en integreret del 
af netværket, så man ikke 
ser forskel på den alminde-
lige router og den udvidede 
del af netværket.
 Når enheden er sat op, 
fungerer den fint, og målt 
som homeplug er hastighe-
den helt i top med 93,8 

De fem lamper på forsiden 
giver godt med statusoplysnin-
ger, når du først har lært, hvad 
deres blink og farver betyder.

Mbit/s. Selv om data sendes 
over sikringsgrupper, leve-
rer enheden en solid forbin-
delse med pæn hastighed. 
Men den trådløse hastighed 
på 54,6 Mbit/s er på det jæv-
ne og faktisk noget under 
dagens standard.

I en tid hvor homeplugs bli-
ver stadig mindre, kan den-
ne enhed fra Zyxel ligne et 
skridt i den forkerte retning. 
Men to netværksporte og tre 
knapper afslører, at her ik-
ke er tale om en almindelig 
homeplug, men en kombi-
nationsenhed beregnet til 
at udvide det trådløse net. 
Hvor almindelige home-
plugs blot giver en kablet 
netværksforbindelse, inde-
holder Zyxels PLA4231 et 
trådløst adgangspunkt, der 
udvider netværket direkte.
 Den medfølgende start-
guide giver et illustreret 
overblik over enheden og 
de vigtigste knapper, og 
umiddelbart virker det nemt 

Serveren har plads til to hard-
diske i kabinettet, der indehol-
der et komplet mediecenter.

Server og mediecenter i ét
og video med pc’er og andet 
udstyr på hjemmenetvær-
ket. Serveren har plads til 
to harddiske, der skrues fast 
i to skuffer, som så skubbes 
ind i kabinettet.
 Det medfølgende opsæt-
ningsprogram er en beha-
gelig overraskelse, for det 
er pænt, pædagogisk og 
hurtigt gennemført. Også 
selve administrationsmo-
dulet er godt. Det er grafisk 
opbygget nogenlunde som 
en iPhone, og selv om det 
ikke er helt så nemt at bru-

ge, er det stadig den bedste 
brugerflade, vi har set i en 
filserver.
 en af de medfølgende 
funktioner er Boxee, som er 
et komplet mediecenter. Ved 
hjælp af en mus og helst og-
så et tastatur, får du serve-
ren til at spille alle medie-
filerne direkte til HDMI-ud-
gangen. Smart.
 Ydelsesmæssigt er filser-
veren gennemsnitlig i sin 
klasse. 55,2 MB/s under læs-
ning og 35,5 MB/s ved skriv-
ning er ikke blændende, 
men heller ikke problema-
tisk langsomt. Serveren bli-
ver hurtigere, hvis du mon-
terer ekstra ram, hvilket ma-
skinen burde have været 
født med fra fabrikken.

Pris: 3.628 kr.
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