P ředstavujeme

domácí síť

Asustor AS3102T

Síťové
úložiště
Domácí dvoudiskový NAS server Asustor AS3102T
nabízí vysoký výkon a úsporný provoz a lze jej
ovládat na dálku prostřednictvím internetu.
hodnocení



+

3× USB 3.0,
úsporný provoz,
ovládání
v češtině,
4 licence pro
IP kamery

T

ento model je vybaven dvoujádrovým procesorem Intel
Celeron Braswell a 2 GB operační paměti. Kromě gigabitového síťového rozhraní
nabízí také tři rychlé porty USB 3.0
a videovýstup HDMI pro přímé připojení k televizoru nebo k monitoru. Díky
výkonnému procesoru dokáže server
mimo jiné průběžně šifrovat veškerá
ukládaná data při zachování vysoké
rychlosti zápisu.

Instalace a aktivace
Instalace disků do NAS serveru je jednoduchá. Po uvolnění dvou šroubků na
zadní stěně odsuňte polovinu plastového krytu, disky zasuňte do plechového rámečku a upevněte je pomocí

šroubků. Server pak připojte k napájení a k síti a zapněte jej. Na instalačním
cédéčku je návod k použití a několik
programů – ty nainstalujte do počítače. Pomocí nástroje Control Center se
k NAS serveru připojte a dokončete
jeho aktivaci. S tím vám pomůže přehledný průvodce, který je v češtině.

Operační systém
Česky komunikuje také operační systém ADM 2.5.3. Ten se ovládá z libovolného počítače prostřednictvím
webového rozhraní nebo pomocí příslušných aplikací z mobilního telefonu či tabletu. V serveru je předinstalováno několik základních aplikací
(např. správce disků, správce souborů a správce uživatelských účtů), další aplikace můžete snadno doplnit.
Výběr je velký: od hudebního přehrávače přes internetový prohlížeč až po
antivirový program.

Vzdálený přístup

Operační systém ADM v okně internetového prohlížeče

Výrobce poskytuje uživatelům serverů
Asustor internetovou službu Cloud
Connect, která umožňuje vzdálenou správu serveru i přístup k datům. U této služby si můžete zřídit

Asustor AS3102T
 ú ložná kapacita: max. 2× 8 TB

 P oskytl: ConQuest entertainment, a. s.

 operační systém: ADM 2.5.3

 i nfo: www.asustor.cz

 R ozhraní: 1× RJ-45 (gigabitový),

(2× 1,6 GHz)
 Paměť: 2 GB DDR3L (nelze rozšířit)
 disky: 2× HDD 2.5“ / 3,5“ SATA II/III
nebo SSD
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Mobilní aplikace
Do chytrého telefonu a do tabletu si
můžete zdarma nainstalovat aplikace, jejichž prostřednictvím můžete
server spravovat a pracovat s daty uloženými na jeho discích. Jde o správce serveru AiMaster, správce souborů AiData, přehrávač hudby AiMusic,
správce videa AiVideos 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).
 proč koupit: Server je energeticky

úsporný a nabízí spoustu užitečných funkcí. Líbí se nám kompletně české ovládání a za zmínku stojí
i tříletá záruka.  Ivan Heisler

Videovýstup HDMI

 c ena s DPH: 7 490 Kč (bez disků)

 P rocesor: Intel Celeron Braswell

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 můžete
se serverem pracovat, ať jste kdekoli na světě.

3× USB 3.0, 1× HDMI 1.4b
 r ozměry: 165 × 102 × 218 mm
 s potřeba energie: v provozu 13,7 W,

s uspanými disky 7,4 W, režim spánku 0,69 W
 c hlazení: 70mm ventilátor



Server disponuje videovýstupem
HDMI, verzí 1.4b. Tato verze rozhraní
HDMI podporuje maximální rozlišení videa
4 096 × 2 160 bodů (označované jako 4K)
při frekvenci až 30 Hz a rovněž přenos 3D
videa v rozlišení full HD (1 920 × 1 080
bodů). Pro přenos videa 4K s frekvencí
60 Hz je potřeba rozhraní HDMI, verze 2.0.
www.ppk.cz

