představujeme
Asustor AS6102T

Centrální
úložiště
NAS server představuje profesionální řešení
pro centrální ukládání dat v domácnosti i ve
firmě. Model Asustor AS6102T je vybaven i pro
přehrávání videa ve vysokém rozlišení a pro použití
dalších multimediálních aplikací. Ivan Heisler

N

a první pohled tento stolní NAS
server zaujme množstvím portů.
Disponuje totiž dvěma síťovými
zásuvkami RJ-45, dvěma porty eSATA
(pro připojení externích disků), a dokonce pěti porty USB (2× USB 2.0 a 3× USB
3.0). Je tu také videovýstup HDMI (pro
přímé připojení k televizoru nebo k monitoru) a digitální zvukový výstup S/PDIF.
Vysoký výkon zajišťuje dvoujádrový procesor Intel Celeron. Zájemce o zvýšení
výkonu potěší možnost rozšířit operační paměť z 2 GB až na 8 GB (přidáním
paměťových modulů či jejich výměnou).
Vestavěné hardwarové šifrování umožňuje kompletně ochránit data již během
ukládání na NAS server, a to při zachování vysoké rychlosti zápisu.

Konstrukce a zapojení

Kovové tělo serveru je zárukou odolnosti
a zároveň zlepšuje chlazení. Plechové jsou
také výsuvné rámečky, do nichž se (pomocí klasických šroubků) upevňují disky. Zprovoznění serveru je snadné díky
názornému českému návodu a díky průvodci nastavením; průvodce spustíte pomocí programu Asustor Control Center
a do počítače jej nainstalujete z dodaného CD nebo jej stáhnete z webu výrobce.

Systém a aplikace

Operační systém ADM (aktuálně ve verzi
2.7) je lokalizován do češtiny a ovládá se
z libovolného počítače (prostřednictvím
webového rozhraní) nebo z mobilního telefonu či tabletu (pomocí příslušných aplikací). V serveru je předinstalováno několik
základních aplikací (např. správce disků,
správce souborů a správce uživatelských
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výběr portů,
+ velký
tichý provoz,
ovládání v češtině,
kovová konstrukce

účtů), další aplikace můžete snadno doplnit. Výběr je velký: od hudebního přehrávače přes internetový prohlížeč až po
antivirový program. V ceně serveru jsou
zahrnuty licence na připojení čtyř IP kamer a na vytvoření dohledového centra.

Vzdálený přístup

Výrobce poskytuje uživatelům serverů
Asustor internetovou službu Cloud
Connect, která umožňuje vzdálenou správu
serveru i přístup k datům. U této služby si
můžete zřídit bezplatný účet a k němu svůj
NAS server připojit. Pro přístup k serveru
stačí na stránce www.myasustor.com (nebo
v některé z mobilních aplikací) zadat jméno
serveru, přihlašovací jméno a heslo ke svému uživatelskému účtu v systému ADM,
a se serverem můžete pracovat na dálku.

Mobilní aplikace

Do chytrého telefonu a do tabletu si můžete zdarma nainstalovat aplikace umožňující
správu serveru a práci s daty uloženými na
jeho discích. Jde o správce serveru AiMaster,

proč koupit:

parametry
cena s DPH: 8

990 Kč (bez disků)

Poskytl: ConQuest

entertainment, a. s.

info: www.umax.cz
Procesor: Intel

Celeron N3050 Braswell

(2× 1,6 GHz)
Paměť: 2 GB DDR3L
(lze rozšířit na max. 8 GB)
disky: 2×

HDD 2,5" / 3,5" SATA II/III nebo

SSD
úložná kapacita: max.

2× 10 TB

operační systém: ADM

2.7

Rozhraní: 2×

RJ-45 (gigabitový),
3× USB 3.0, 2× USB 2.0, 2× eSATA,
1× HDMI 1.4b, 1× S/PDIF, IR přijímač
rozměry: 163,5

× 108 × 230 mm

spotřeba energie: v

provozu 16,6 W,
s uspanými disky 9,5 W,
režim spánku 0,96 W
chlazení: 70mm

ventilátor

správce souborů AiData, přehrávač hudby
AiMusic, správce videa AiVideos, prohlížeč
fotografií AiFotos a několik dalších aplikací. Aplikace fungují jak tehdy, když je mobilní zařízení připojeno do vaší domácí
sítě, tak vzdáleně přes internet (prostřednictvím cloudové služby Cloud Connect).

Tento výkonný NAS server nabízí velký výběr

portů pro připojení různých periferií a bytelnou konstrukci
a poslouží jako multimediální centrum. Pochvalu zaslouží
i tříletá záruka.

