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Een NAS is inmiddels veel meer dan alleen ‘network
attached storage’. Hij is een alleskunner die films
downloadt, de beelden van de bewakingscamera analyseert en je waarschuwt als er iets verdachts gebeurt, notities
synchroniseert tussen alle apparaten die je maar gebruikt en
nog veel meer. Maar wat als je al die functionaliteit helemaal
niet nodig hebt? Door bij de aanschaf kritisch te kijken naar de
functionaliteit die jij echt gaat gebruiken, bespaar je veel geld
en koop je toch nog steeds de voor jou perfecte NAS.

Maximaal bedrag

NAS
tot 200
euro

Voor deze test mag een NAS maximaal tweehonderd euro
kosten in de prijsvergelijker op onze website. Dat is dan zonder
harde schijven: voor NAS-apparaten die met opslag worden
geleverd, is de ‘lege’ prijs bepaald door de kosten van de opslag
eraf te halen. NAS-apparaten die met opslag worden geleverd,
Niet iedereen heeft
een super-NAS (zoals de QNAP TS453A, de winnaar in
onze vergelijkende
test van NAS-apparaten) nodig.

Minder NAS kan ook
voldoende zijn
Er zit nauwelijks een maximum
aan wat je kunt besteden aan
een NAS. Maar heb je al die
hardware en functionaliteit ook
echt nodig wanneer je alleen
bestanden wilt back-uppen of
kunnen delen? Wat lever je in
wanneer je niet de allermooiste
NAS koopt, maar kiest voor wat
goed genoeg zou moeten zijn?
Wij testen elf NAS-apparaten
onder de tweehonderd euro.

zijn in de minderheid, de meeste merken leveren hun NAS
zonder en bieden daarmee de mogelijkheid precies die harde
schijven in de NAS te plaatsen die voldoen aan jouw behoefte.
Waar we in de tabel prijs als pluspunt noemen, bedoelen
we dan ook nadrukkelijk de prijs zonder opslag.
Reeds gebruikte schijven plaatsen kan natuurlijk ook, maar
houd wel rekening met de mogelijk vele uren dat deze zijn
belast. Bovendien, de laatste jaren is het aanbod aan schijven
die zijn geoptimaliseerd voor gebruik in een NAS sterk toegenomen. De verwachtte tijdwinst bij de configuratie doordat een NAS met harde schijven al ‘direct gebruiksklaar’ is,
bestaat in de praktijk niet. De firmware updaten, gebruikers
aanmaken, de netwerkinstellingen finetunen, het zijn taken
die altijd moeten – ook bij een NAS die standaard al met schijven is uitgerust.

Eén of twee schijven
Western Digital en
Seagate leveren
hun NAS-apparaten standaard uit
met voor gebruik in
een NAS geoptimaliseerde harde
schijven.

Een belangrijke keuze is die tussen een NAS met één dan wel
twee schijven. Met één schijf is het niet mogelijk door middel
van RAID de gegevens op de NAS te beschermen tegen hardwarefouten. Je moet dan alle bestanden minimaal nog op één

Edmond Varwijk

Om de gegevens
op de NAS te
beschermen tegen
hardwarefalen is
een NAS met twee
schijven vereist.
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De Western Digital
My Cloud Mirror
kan de gegevens
back-uppen naar
bijvoorbeeld
Dropbox, maar let
op de privacy en
mogelijke kosten.

andere plek of op één ander systeem bewaren. Dat kan door
ze naar een externe schijf of een andere NAS te kopiëren of –
wat steeds vaker gebeurt – naar een cloudopslag. Dit laatste
lijkt de ideale manier, maar cloudopslag is niet onbeperkt en
vaak best kostbaar, nog los van andere bezwaren zoals mogelijke onbeschikbaarheid en privacy. Een NAS met meer dan
twee schijven is daarom over het geheel vaak de beste keuze,
want die biedt wel bescherming tegen hardwarefouten, en
door gebruik van meer dan twee schijven is er sprake van een
relatief veel geringer verlies aan opslagcapaciteit. Echter, een
NAS met meer dan twee schijven is onder de tweehonderd
euro niet te krijgen.

Het verschil
Het grootste verschil tussen de NAS-apparaten in deze test

Als alternatief voor
RAID kun je de gegevens op de NAS
elke dag automatisch back-uppen
naar een externe
usb-schijf.

en de topmodellen die we eerder testten (Computer!Totaal
6/2016), is vooral de processor, de hoeveelheid geheugen
en het aantal poorten zoals usb 2.0 en 3.0. In deze test is er
bijvoorbeeld niet één NAS met een Intel-processor, alles is
ARM. Ook geen NAS met meer dan 1 GB geheugen, soms gaat
het maar om 256 MB. De meeste NAS-apparaten hebben wel
minimaal één usb3.0-poort, maar enkele ook weer niet, en
andere aansluitingen zoals HDMI en eSATA zijn ook afwezig.
Vooral de processor en het geheugen hebben impact op de
gebruiksmogelijkheid van deze NAS-apparaten: minder snel,

Altijd, overal en met elk apparaat
toegang tot de gegevens op de
NAS is inmiddels standaardfunctionaliteit.

minder gebruikers en minder taken gelijktijdig. De mindere

Met de WD My Cloudapp van Western
Digital configureer
en gebruik je de NAS
vanaf je mobiel.

kracht laat zich ook merken bij de mediafunctionaliteit. Geen

gebruiksmogelijkheden of het

van de NAS-apparaten kan direct op de tv worden aangeslo-

aantal beschikbare packages om

ten, en transcoderen (het omzetten van niet-ondersteunde

de functionaliteit van de NAS zelf nog mee uit te breiden. Dit

videobestandsindelingen naar compatibele bestandsindelin-

klinkt mooi, maar betekent wel dat wanneer je behalve voor

gen) gebeurt veelal zonder hardwarematige ondersteuning

goedkoop ook voor eenvoudig en gebruiksvriendelijk gaat, je

en in een lagere kwaliteit.

bij een budget-NAS van deze merken dezelfde hoeveelheid

Anders dan de hardware is de software in vergelijking met

instellingen en opties hebt als bij de grote, dure modellen. Wil

de duurdere modellen van hetzelfde merk grotendeels iden-

je liever eenvoudig, kijk dan eens naar Western Digital of

tiek. Bij ASUSTOR, QNAP en Synology krijg je echt dezelfde

Seagate, zij laten te geavanceerde functies weg of verbergen

firmware: het verschil zit ‘m alleen in de zeer geavanceerde

die achter een extra knop.

i

TESTMETHODE

i

SLECHTS ELF MODELLEN

Voor deze test vroegen alle modellen aan met één of twee schijven onder de

Graag hadden we ook de NETGEAR RN102 of de D-Link

200 euro. Bij binnenkomst is elke NAS voorzien van de nieuwste firmware en

DNS-340L getest, de laatste nota bene de enige NAS

daarna getest op snelheid en functionaliteit. De NAS zit daarvoor samen met

met vier schijven én een straatprijs onder de 200 euro.

het testsysteem en een Linksys-gigabitswitch op een apart testnetwerk. Voor

Helaas hebben de fabrikanten ons deze apparaten niet

de snelheidstest gebruiken we de Intel NAS Performance Toolkit die praktijk-

ter beschikking gesteld. Naar de achterliggende reden

situaties simuleert, zoals het afspelen van een HD-film en het werken met Of-

kunnen we alleen maar gissen, maar het zou kunnen

fice-bestanden. Elke mogelijke RAID-configuratie is daarbij getest, ofwel met

betekenen dat de fabrikanten de bestaande voorraad

de eigen schijven van de NAS of met onze eigen Seagate 2 TB NAS-schijven.

slijten en daarna met iets anders komen.
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MODELLEN MET ÉÉN SCHIJF
SEAGATE PERSONAL CLOUD 3TB

SYNOLOGY DS115J

SYNOLOGY DS116

De platte behuizing van de Personal Cloud doet

Een 800MHz-processor, maar 256 MB geheugen

De DS116 lijkt in alles op de DS115j, maar heeft

smaakvol aan, maar de NAS is te lawaaiig voor

en geen enkele usb3.0-poort, de J-serie is duide-

een veel snellere processor en vier keer de hoe-

een plaats in de woonkamer. Dat de usb3.0-

lijk de budget-serie van Synology. De DS115j is

veelheid geheugen. En dat is te merken. De pres-

poort aan een andere kant zit dan de andere

niet nieuw, maar de nieuwste DSM-firmware

taties zijn beter en de NAS is de snelste van de

aansluitingen, lijkt handig, maar bevalt mij niet.

draait er probleemloos op. Jammer dat Btrfs ont-

modellen met één schijf. Geen usb 2.0 en juist

De Personal Cloud komt met een Seagate NAS-

breekt, Synology beperkt dit tot enkele zakelijke

wel twee usb3.0-poorten, zestien in plaats van

HD van 3 TB, maar er zijn ook andere configu-

modellen, maar het bestandssysteem met on-

maximaal twee camera’s die je met Surveillance

raties verkrijgbaar. Seagate wil met de Personal

eindige snapshots is zeker ook interessant voor

Station kunt verbinden, verder alle bekende

Cloud vooral gemak en zekerheid bieden in

consumenten. De echte Synology-klassiekers

Synology-features én natuurlijk de enorme

plaats van eindeloze opties. De fabrikant heeft

zoals Photo Station, Video Station en ook Cloud

waslijst aan packages om de functionaliteit uit

de NAS OS-firmware niet echt aangepast, maar

Station (om je eigen private cloud te maken) zijn

te breiden. Wanneer je een NAS met één schijf

wel zijn enkele geavanceerde functies verstopt

allemaal aanwezig, net als het nieuwe Hyper

zoekt, is dit zeker de beste optie. Het grote aantal

en deze moeten apart worden opgeroepen. Het

Backup. De prestaties van de ARM-processor

mogelijkheden heeft echter een prijs: een NAS

aantal packages is bij Seagate beperkt en voor de

zijn redelijk, zolang je de NAS niet te zwaar of

als de DS116 is complexer om te gebruiken dan

Personal Cloud nog meer. Opvallend is de IFTTT-

met diverse gebruikers tegelijk belast. Doe je dat

de Seagate Personal Cloud.

app (If This Then That), waarmee je de NAS aan-

wel, dan duikt de processormeter diep in het

sluit op online diensten zoals Facebook, Twitter

rood en zul je even moeten wachten.

of Dropbox. Laat bijvoorbeeld bestanden uit
Dropbox automatisch naar de Personal Cloud
downloaden: hetzelfde kan met Facebook-foto’s
waarin je bent getagd.

Seagate maakt NAS OS nog eenvoudiger door geavanceerde functies te
verbergen wanneer deze niet nodig zijn.

De DS115j hoeft niet enorm te worden belast om af en toe de processor
al flink in het rood te jagen.

Synology is er duidelijk over, met
maar één harde schijf biedt een NAS
geen gegevensbescherming.
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MODELLEN MET TWEE SCHIJVEN
ASUSTOR AS1002T

QNAP TS-228

SEAGATE NAS 2BAY 2TB

De AS-1002T is één van twee ASUSTOR NAS-

QNAP is momenteel de meest innovatieve NAS-

De NAS 2Bay heeft het uiterlijk van de zake-

modellen met een ARM-processor. De bedoe-

bouwer en ook de TS-228 laat dat zien. Hoewel

lijk Pro-serie van Seagate, maar beschikt over

ling is om zonder heel veel rekenkracht en

niet volgens de specificaties, laat de lichtgewicht

minder krachtige hardware. Over de precieze

functionaliteit op te geven toch een echte ASUS-

virtualisatie-oplossing Container Station zich

specificaties doet Seagate helaas nogal schim-

TOR te kunnen leveren in deze prijsklasse. De

ook op deze TS-228 installeren en daarmee zet

mig en ook via SSH lukt het bijvoorbeeld niet te

opzet is gelukt, want de AS-1002T is een mooie

je met een paar klikken een virtuele machine

achterhalen welke processor precies in de NAS

NAS. Belangrijk zijn de twee usb3.0-poorten, de

met Fedora of Ubuntu Linux op de NAS. An-

zit. Een hoogvlieger is het niet, samen met 512

goede prestaties en natuurlijk de ADM-firmwa-

ders dan we van QNAP zijn gewend, hier geen

MB RAM zet deze hoogstens redelijke prestaties

re. ADM is binnen enkele versies heel volwas-

luxe metalen behuizing maar een eenvoudige

neer. De software is dezelfde als in alle Seagate

sen geworden en biedt van elke functie die een

verticale behuizing. De prestaties zijn redelijk,

NAS-apparaten, maar anders dan bij de Perso-

andere NAS heeft, wel een eigen versie. In een

maar dankzij de 1 GB geheugen is het mogelijk

nal Cloud zijn er geen aanpassingen nodig om

handomdraai bouw je een eigen cloud, configu-

een flink aantal extra packages nog op de NAS te

de NAS extra gebruiksvriendelijk te maken. De

reer je een mediaserver of bewaar je de beelden

installeren zonder dat dit de prestaties echt naar

IFTTT-app ontbreekt. Wel aanwezig is Surveil-

van de bewakingscamera bij de voordeur. Met

beneden haalt. Er zijn voldoende mogelijkhe-

lance Manager, waarmee de beelden van bewa-

veel packages en prima apps voor smartphone

den voor het delen van foto’s, het streamen van

kingscamera’s op de NAS kunnen worden beke-

en tablet is de AS1002T een prima NAS voor een

media en het maken van back-ups.

ken en bewaard. Een prima package, maar wel

keurige prijs.

duidelijk minder dan dezelfde apps bij QNAP,
Synology en ASUSTOR. Voor smartphones en
tablets zijn er apps om een eigen cloud te maken.
Al met al een prima NAS, maar zonder echte
overtuigende verkoopargumenten.

BEST
GETEST
OKTOBER
2016

Het ADM-besturingssysteem van
ASUSTOR is in enkele versies zeer
volwassen geworden.
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Al zonder extra packages is de functionaliteit zeer uitgebreid, maar daarmee
ook niet voor iedereen geschikt.

NAS OS is erg wit, maar ook
gebruiksvriendelijk.
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REDACTIE
TIP

WESTERN DIGITAL
MY CLOUD MIRROR 8TB

OKTOBER
2016

Het gevecht met QNAP en Synology gaat Western Digital uit de weg door geen high-end NAS
te bouwen, maar net als Seagate in te zetten op

SYNOLOGY DS216SE
SYNOLOGY DS216J

gebruiksgemak en daarmee een ander type gebruiker. Installatie en gebruik zijn inderdaad erg

Heeft een Synology de typeaanduiding SE, dan

eenvoudig en zijn bijna vanaf het eerste moment

is er op ongeveer alles bezuinigd om maar zo

per smartphone of tablet mogelijk. Jammer is

goedkoop mogelijk toch een Synology te kun-

wel dat de apps zonder uitzondering Engelstalig

Een Synology koop je niet voor zijn uiterlijk, zo

nen aanbieden. Zo is deze DS216se uitgerust

zijn. Er is een bescheiden aantal packages om

bewijst ook de DS216j. Opnieuw wit en alleen

met een al vele jaren oude ARM-processor op

de functionaliteit uit te breiden, zoals voor het

plastic, maar nu wel met twee schijven en met

800 MHz, nota bene dezelfde als in zijn voor-

downloaden van torrents, het maken van back-

twee usb3.0-poorten. Aan de binnenkant zit

ganger de DS214se. Ook is er niet meer dan 256

up naar Dropbox, of de Plex-mediaserver. De

een prima en veelgebruikte ARM-processor, dit

MB geheugen en helemaal geen usb3.0-poort,

software op de NAS is overzichtelijk, maar kan

keer in combinatie met 512 MB geheugen. De

alleen 2.0. Maar je hebt wel de echte Synology

zeker nog verder worden verbeterd. Heb je bij-

DS216j zet er prima prestaties mee neer en doet

DSM-firmware en alle daarbij behorende apps

voorbeeld een keer wat hulp of uitleg nodig, dan

dat ook nog wanneer je uit het flinke aanbod

en packages, althans zover ze compatibel zijn

zijn er alleen de enorme teksten van de Help-

aan packages er een aantal selecteert en toe-

met ARM en deze oudere hardware. Gebruik

functie, gelukkig wel in het Nederlands. Wil je

voegt. In een handomdraai bouw je een eigen

je de NAS echt alleen voor het bewaren van

een NAS die vooral geschikt is om je bestanden

cloud en geef je al je apparaten toegang tot de

bestanden en back-ups, of een enkele keer het

veilig te back-uppen en te kunnen delen, dan is

NAS om foto’s te uploaden of juist media te

streamen van een film en doe je dat nooit met

de My Cloud Mirror een gebruiksvriendelijke

streamen. Dankzij de Synology QuickConnect-

meer dan een handjevol mensen tegelijk, dan

keuze. De NAS komt met 8 TB opslagruimte,

ID is het onderling verbinden van de apparaten

nog is de slechts een paar tientjes duurdere

maar is in verschillende configuraties te koop.

erg eenvoudig.

DS216j de betere keuze.

PhotoStation voor het online presenteren van foto’s is één van de bekende
packages van Synology.

Ondanks de povere hardware laat Surveillance Station zich gewoon installeren en
met een camera gebruiken.

Western Digital zet met een overzichtelijke interface duidelijk in op
gebruiksgemak.
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DOE MEER MET JE NAS
In het volgende nummer van
Computer!Totaal geven we een
basiscursus hoe je meer met
je NAS kunt doen. Houd deze
editie dus in de gaten!

ZYXEL NAS326

ZYXEL NAS520

De fabrikant staat er niet bekend om, maar

Met uitzondering van de bescheiden processor

ZyXEL levert ook NAS-apparaten. De NAS326

is de hardware een sterk punt van de NAS520.

is daarbij de goedkoopste van de NAS-apparaten

Het is de enige NAS met twee netwerkpoorten

CONCLUSIE

met twee schijven en zet gemiddeld de beste

en de mogelijkheid de snelheid van de NAS te

Niet iedereen heeft alle functio-

prestaties neer. De hardware is dan ook niet

verhogen door deze te bundelen. Verder zijn er

naliteit nodig die een nieuwe NAS

het probleem van deze NAS, dat is de software.

maar liefst drie usb3.0-poorten en een achter

kan bieden. Door bij de aanschaf

Het ZyXEL NAS OS bestaat uit twee volledig

een klepje verborgen SD-slot. De NAS520 deelt

kritisch te zijn, kun je veel geld be-

gescheiden en verschillende delen: een modern

de firmware met de NAS326 en heeft dus het-

sparen. De test laat zien dat je voor

deel met een desktop met pictogrammen en een

zelfde euvel van de gespleten interface en het

tweehonderd euro al een heel be-

klassiek deel met eindeloze menu’s en heel veel

bescheiden aantal uitbreidingen, maar weer

hoorlijke NAS kunt kopen, waar-

opties om in te vullen of te activeren. Daarbij is

wel de duidelijke apps voor smartphone en ta-

mee je bestanden kunt opslaan en

het totaal onvoorspelbaar welke functie in welk

blet en de My ZyXEL Cloud voor toegang via

delen op het thuisnetwerk maar

deel is te vinden en helpt ook de zeer matige

het internet tot de NAS inclusief enig beheer

ook via het internet. Daarbij kan

vertaling niet mee. De Help-functie is al snel je

van onder meer packages. Behalve aanmelden

elk van deze NAS-apparaten in

beste vriend. Er is een beperkt aantal packages

met een ZyXEL-account is het ook mogelijk

beperkte mate aanvullende dien-

om de NAS van extra functies te voorzien en een

je Google- of Facebook-account hiervoor te

sten leveren zoals het downloaden

tweetal apps voor mobiel gebruik.

gebruiken.

van torrents of het streamen van
media. Uiteindelijk is het ASUSTOR die met de AS1002T het meest
complete product levert (en die
krijgt daarom het keurmerk Best
getest), maar het moet gezegd worden, hij is ook het duurste.
Wij geven de Synology DS216j
het keurmerk Redactietip. Maar
afhankelijk van welke functionaliteit je echt nodig hebt, kan één
van de andere producten dan de

Een deel van de interface van ZyXEL
NAS OS lijkt wel op die van andere
merken, maar het heeft beperkingen.
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De My ZyXEL Cloud is vooral bedoeld
om met smartphone en tablet toegang
te krijgen tot de bestanden op de NAS.

twee winnaars een zelfs nog betere
keuze zijn. Echte afraders zitten er
niet bij.
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SPECIFICATIES &
BENCHMARKS
1-BAY
MODEL

2-BAY

SYNOLOGY
DS116

SEAGATE
PERSONAL CLOUD

SYNOLOGY
DS115J

ASUSTOR
AS1002T

Gemiddelde prijs

€ 166,90

€ 149,99

€ 94,99

€ 199,-

€ 179,-

Omgerekende prijs zonder
opslag

€ 166,90

€ 26,99

€ 94,99

€ 199,-

€ 179,-

Aantal schijven

1

1

1

2

2

Incl. opslag

-

3 TB

-

-

-

Besturingssysteem

DSM

NAS OS

DSM

ADM

QTS

Versie

6.0.1-7393 Update 1

4.2.11.1

6.0.1-7393 Update 1

2.5.4.RF42

4.2.0

Processor

Marvell Armada 385 88F6820

Marvell Armada 370 88F6707

Marvell Armada 370 88F6707

Marvell ARMADA 385

ARM v7 1.1

Snelheid (cores)

1,8 GHz (2)

1,2 GHz (1)

800 Mhz (1)

1 GHz (2)

1,2 GHz (2)

RAM

1024 MB

512 MB

256 MB

512 MB

1024 MB

Gigabit-LAN

1

1

1

1

1

Usb 2.0/3.0

0/2

1/1

2/0

0/2

1/1

DLNA/UPnP

✓/✓

✓/✓

✓/✓

✓/✓

✓/✓

iTunes-server

✓

✓

✓

✓

✓

Downloaden - http/ftp/torrent

✓/✓/✓

✓/✓/✓

✓/✓/✓

✓/✓/✓

✓/✓/✓

Ftp-server

✓

✓

✓

✓

✓

Rsync/Time Machine

✓/✓

✓/✓

✓/✓

✓/✓

✓/✓

Cloudtoegang tot bestanden op
de NAS

✓

✓

✓

✓

✓

Uitbreidingen - Aantal packages

79

12

79

159

76

Apps iOS

10/10

2/2

10/10

3/8

9/9

Apps Android

10

1

10

10

11

Apps Windows Phone

0

0

0

0

5

JBOD - Lezen

83,61

59,13

78,17

84,45

81,22

JBOD - Schrijven

45,23

18,82

32,04

49,58

28,03

JBOD - Lezen/Schrijven

48,24

24,86

40,10

49,22

32,65

JBOD - Overall

59,03

34,27

50,11

61,08

47,30

RAID0 - Lezen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

89,90

81,38

RAID0 - Schrijven

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

56,20

29,39

RAID0 - Lezen/Schrijven

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

54,59

36,63

RAID0 - Overall RAID0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

66,90

49,14

RAID1 - Lezen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

75,85

84,06

RAID1 - Schrijven

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

49,25

26,16

RAID1 - Lezen/Schrijven

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

45,63

33,74

RAID1 - Overall RAID1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

56,91

47,99

Stroomverbruik rust (W)

7

5

5

7

7

Stroomverbruik actief (W)

15

16

13

15

14

Pluspunten

-

-

Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig
Inclusief harde schijf
Prijs (zonder opslag)

- Software
- Packages
- Apps

-

-

Minpunten

- 1 harde schijf
- 1x LAN

-

1 harde schijf
Prestaties
Lawaaiig
1x LAN
Packages

-

- 1x LAN

BEST
GETEST

QNAP
TS-228

Oordeel

Software
Packages
Apps
Prestaties

1 harde schijf
Hoeveelheid RAM
1x LAN
Geen usb 3.0

Hardware
Software
Prestaties
Packages
Apps

Hardware
Software
Packages
Apps
Afstandsbediening

- 1x LAN
- Prestaties
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N A S - A P P A R AT E N

SEAGATE
NAS 2BAY

SYNOLOGY
DS216J

€ 265,66

TEST

WESTERN DIGITAL
MY CLOUD MIRROR GEN2

ZYXEL
NAS326

ZYXEL
NAS520

SYNOLOGY
DS216SE

€ 166,95

€ 385,99

€ 92,90

€ 152,99

€ 139,90

€ 171,71

€ 166,95

€ 46,01

€ 92,90

€ 152,99

€ 139,90

2

2

2

2

2

2

2 TB

-

8 TB

-

-

-

NAS OS

DSM

My Cloud OS

NAS OS

NAS OS

DSM

4.2.11.1

6.0.1-7393 Update 1

2.11.140

V5.11(AAZF.4)

V5.11(AASZ.3)

6.0.1-7393 Update 1

Marvell Armada 370

Marvell Armada 385 88F6820

Marvell ARMADA 385 88F6821

Marvell Armada 380 88F6810

Freescale Comcerto 2000 EVM

Marvell Armada 370 88F6707

1,2 GHz (1)

1,0 GHz (2)

1,3 GHz (2)

1,3 GHz

1,2 GHz

800 MHz (1)

512 MB

512 MB

512 MB

512 MB

1024 MB

256 MB

1

1

1

1

2

1

0/2

0/2

0/2

1/2

0/3

2/0

✓/✓

✓/✓

✓/✓

✓/✓

✓/✓

✓/✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓/✗/✓

✓/✓/✓

✓/✓/✓

✓/✓/✓

✓/✓/✓

✓/✓/✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓/✓

REDACTIE
TIP

✓/✓

✓/✓

✗/✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✓

12

79

13

13

13

79

3/3

10/10

2/2

2/2

2/2

10/10

3

10

2

2

2

10

0

0

0

0

0

0

71,65

90,59

51,76

73,52

71,07

79,59

31,28

47,86

43,62

47,78

27,19

33,35

36,57

50,60

43,00

45,38

36,14

39,17

46,50

63,02

46,13

55,56

44,80

50,71

83,67

90,24

52,58

76,03

80,90

77,19

31,45

49,16

44,79

47,87

27,43

31,53

41,86

54,02

46,63

50,21

37,93

39,99

52,32

64,47

48,00

58,04

48,75

49,57

78,75

85,61

56,35

84,89

66,16

74,74

32,20

42,88

39,32

53,00

26,02

30,21

36,13

47,17

47,00

44,86

33,22

36,37

49,03

58,55

47,55

60,92

41,80

47,11

9

12

12

12

13

8

17

17

22

27

23

16

-

Gebruiksvriendelijk
Design
Sledes
Inclusief 1 harde schijf

-

-

Gebruiksvriendelijk
Apps
Inclusief harde schijven
Prijs (zonder opslag)

- Functionaliteit
- Prestaties
- Prijs (zonder opslag)

- 2x LAN
- Sledes
- SD-slot

- Software
- Packages
- Apps

-

1x LAN
Packages
Apps
Prestaties

- 1x LAN

-

1x LAN
Prestaties
Geen surveillancestation
Geen aan/uitschakelaar
Apps Engelstalig

-

-

-

O KTO B E R 2 0 1 6

Software
Prestaties
Packages
Apps

W W W . C O M P U T E R T O TA A L . N L
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Gespleten interface
Functionaliteit
Geen survaillancestation
1x LAN

Gespleten interface
Functionaliteit
Geen survaillancestation
Prestaties

1x LAN
Processor
Hoeveelheid RAM
Geen usb 3.0
Prestaties
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