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Prisene i testene er samlet inn like før bladet gikk i trykken, fra sider for
prissammenligning som www.kelkoo.no, www.prisjakt.no og
www.prisguide.no. I de tilfellene der produktene ennå ikke er kommet i
butikkene, har vi oppgitt produsentens veiledende utsalgspris.

QNAP TURBONAS TS-231

Operativsystemet gir god oversikt over alt
du trenger å vite.

En datamaskin
bygd for lagring
En nettverksharddisk (eller
NAS) er i praksis en ekstern
harddisk som du kobler til
ruteren din med nettverkskabel istedenfor direkte til
pc-en med en USB-kabel.
Fordelen er at alle enhetene
på nettverket kan dele innholdet på harddisken. Det
er nettopp derfor NAS-ene
ofte har plass til flere harddisker, så det skal være
mest mulig tilgjengelig
plass. Det krever prosessorkraft å stå for lagringen for
flere pc-er samtidig. Hvis du

skal strømme musikk eller
film, er det fint å legge inn
diverse hjelpeprogrammer.
Med alle de funksjonene
moderne nettverksdisker
skal ha, har de utviklet seg
så langt at de ofte er hele
datamaskiner i seg selv. En
kraftig prosessor og et eget
operativsystem basert på
en Linux-variant som kan
minne om Windows, gjør
det veldig enkelt å styre
denne og de utallige mulighetene som fins i den. Du
kan til og med installere

ET GODT ALTERNATIV

Synology DiskStasjon DS414slim Testet i blad nummer 14/2014
Hvis du vil ha en nettverksharddisk som
ikke tar opp så mye plass, har Synology
svaret. Synology DS414slim er uvanlig
kompakt fordi den bruker harddisker på
2,5-tommer, av den typen som er laget
for bærbare pc-er. Den er i tillegg svært
brukervennlig og full av funksjoner.
www.synology.no
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flere nyttige programmer
på den hvis de innebygde
ikke skulle være nok. Det er
på grunn av kreftene og
funksjonene at man må gi
så mye for en nettverksdisk
som selges uten harddisker.
Med alle disse mulighetene,
særlig for de som har huset
fullt av pc-er og andre enheter som bruker nettverket,
må vi absolutt si at QNAP
TS-231 er verd prisen.
Oppsettet går som en lek.
Du trenger bare skru inn en
harddisk i en av skuffene
og gå til QNAPs nettside for
å taste inn den koden som
står på siden av NAS-en, så
er du i gang med den enkle
installasjonsveiviseren.
Selv om den er enkel, med
norsk brukergrensesnitt,
kan det bli overveldende
med funksjoner man møter
når man skal ta den i bruk.
Hvis du klarer å sette deg
inn i dette, er den helt topp
til mediefiler, sikkerhetskopiering og mye annet.

Boksen har to skuffer med
plass til én harddisk i hver,
og diskene kan være på 6
TB. Skuffene krever ikke
verktøy, men harddiskene
bør festes med de skruene
som følger med i pakken.

QNAP TurboNAS TS-231
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Nesten like godt og gjennomtenkt brukergrensesnitt som på
favoritten vår fra Synology
Enkel å sette sammen
Enkel å koble til
Enkel å sette opp
Stappfull av funksjoner
Ikke billig
Prosessor: ARM Cortex A9
Dual Core 1,2 GHz
Minne: 512 MB DRAM
+ 512 MB flashminne
Porter: 2 x Gigabit RJ45 nettverk, 3 x USB 3.0, 1 x eSATA
Mål: 16,85 x 10,2 x 22,5 cm
Vekt: 1,28 kilo
Strømforbruk: 9,78 watt
(ventemodus) 20,56 watt (med
2 x 2 TB harddisker i bruk)
www.qnap.no
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