
~ TESTY I TECHNIKA LABORATORIUM SPRZETU I OPROGRAMOWANIA _

I Maks.szybkOScdruku: 33 str./min

..••!Fiz. rozdz. drukarki/skanera:

r ci 600x600/600x600 dpiI·~!Maks.obciazenie miesieczne: 35 000 str.l.ci
I ~i Poj. pod./odb. papieru: 300/150 ark.
I .•..•'
I ~ I Poj. pamieci (standard/maks.): 128/384 M8
i ~ i DekI. czaswydruku 1.strony: 8,5 s
I I Interfejsy: USB2.0 HS,FastEthernet,PictBridge

LJ Gwarancja: 12 miesiecy

DUZA CZARNA: Drukarka ma spore wymiary

(w przyblizeniu jest to szescian o krawedzi 46

cm) i wazy 17,7kg razem z materialami eks

ploatacyjnymi. Zlacze PictBridge umozliwia

bezposredni wydruk z pendrive'a i zapisywa
nie na nim skanów. Obsluge De1l2335dn ula

twia duzy wyswietlacz tekstowy (4 linie po 16

znaków) z podswietleniem. Szybkosc druko
wania i kopiowania jest duza. Wydrukowanie
10 stron tekstu trwa niecale 27 sekund. Rów

niez skanowanie przebiega sprawnie.
Mozna miec zastrzezenia do jakosci wy

druków. Widac niejednolite wypelnienie du

zych, jednokolorowych powierzchni. Zamy
kana kaseta na papier ma pojemnosc 250

kartek, a uniwersalny podajnik pomiesci 50
arkuszy. Dodatkowo mozemy kupic druga ka

sete o pojemnosci 250 arkuszy.
Pojemnosc odbiornika wynosi 150 arku

szy. Kaseta z tonerem i beben sa polaczone.

Wydajnosc standardowego tonera (w kom
plecie wraz z urzadzeniem) to 3000 stron. Je

sli zdecydujemy sie na zakup tonera o pod

wyzszonej wydajnosci - do 6000 stron
- koszty druku stana sie stosunkowo niskie.

W trybach gotowosci i uspienia urzadzenie

jest bezglosne, lecz wciaz pobiera sporo ener

gii, odpowiednio 18,2i 11W.
MAREK GRZYBOWSKI

~ Podsumowanie: Duza szybkosc druko

wania i kopiowania. Czytelny wyswietlacz.

~ Alternatywa: Brother MFC-8860DN, Ca
non i-SENSYSMF4380dn
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Mozliwa konfiguracja dYSkU: RAIDo, RAID1
I.AN: 2x 1000 MB/s Ethernet
USB/eSATA: 3lF

Gwarancja: 24 miesiace

KOSZTOWNY ZAWODOWIEC: QNAP TS-239

zostal zamkniety w niewielkiej obudowie wy

konanej ze szczotkowanego aluminium. Na

przednim panelu widnieje 6 diod informuja
cych nas o stanie urzadzenia, zlacze USBoraz

dwa przyciski (wlacznik oraz przycisk szybkie

go backupu). Na tylnej sciance dysku znaj
dziemy dwa porty USB, do których mozemy

podlaczyc np. drukarki sieciowe badz pamieci
ftash, oraz porty Gigabit Ethernet, pozwalaja

ce pracowac TS-239 Pro w dwóch sieciach jed
noczesnie. Wysoka wydajnosc dysk QNAP za

wdziecza szybkiemu procesorowi Intel Atom,

dzialajacemu z czestotliwoscia 1,6 GHz oraz
1 GB pamieci RAM.Dzieki tym podzespolom

oraz dwóm dyskom pracujacym w RAIDo jest
on w stanie uzyskac transfery rzedu 70 MB/s.

Urzadzenie pozwala szyfrowac dyski z wy

korzystaniem 256-bitowego klucza AES,
umozliwia szyfrowany dostep do serwera FTP

(SSL/TLS),administracje poprzez HTTPS(SSL).

Standardowo wyposazono produkt takze

w funkcje znane z tanszych modeli (pobiera
nie danych z FTP,HTTp,P2P; serwer WWW).

QNAP TS-239 Pro jest zdecydowanie naj

lepszym produktem w naszym zestawieniu.
Jego jedyna wada to cena, która nie obejmuje

kosztów dysków twardych.
GRZEGORZ GLONEK

~ Podsumowanie: Wydajny dysk NAS dla

malych i srednich firm.

~ Alternatywa: QNAP TS-219, Synology

DS209 plus

. __ """, DYSKI NAS> .• >
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racja dysku: RAIDO,RAID 1
lx RJ45GigabitEthernet

3/0

24 miesiace

SPRAWNY: Produkty firmy Synology naleza

do najwydajniejszych w naszym zestawie
niu. Zawdzieczaja to glównie szybkim proce

sorom (w testowanym modelu - 1,2 GHz)

oraz pojemnej pamieci SDRAM (256 MB).

Dzieki bardzo przejrzystemu i intuicyjnemu
menu (w jezyku AJAX)konfiguracja oraz póz

niejsze zarzadzanie dyskiem jest bardzo pro
ste. W obudowie mozemy zainstalowac dwa

dyski 3,5" lub 2,5" o maksymalnej pojemno

sci 2 TB kazdy, zestawione w macierz RAID
o lub 1. Synology DS209 bedzie poprawnie

wspólpracowal równiez z jednym napedem.
Po dokupieniu drugiego dysku bedziemy

mogli rozbudowac nosnik - do macierzy

RAID1- bez formatowania uzywanego do tej
pory nosnika. Urzadzenie pozwala nam rów

niez kopiowac dane na dyski podlaczone do

jednego z portów USB.
Synology DS209 oferuje funkcje serwera

wydruków, opcje bezpiecznego laczenia sie
przez SFTPoraz zdalnego backupu zarzadza

nego przez SSH. W domowych zastosowa

niach sprawdzi sie Download Station, który
zamienia serwer w centrum pobierania pli

ków (obslugiwane protokoly: BitTorrent,
HTTP i FTP). Jedyna wada to glosna praca

wentylatora chlodzacego dyski.
GRZEGORZ GLONEK

~ Podsumowanie: Wydajny, wszechstron

ny i latwy w obsludze.

~ Alternatywa: QNAP TS-209 Pro II, Syno

logy DS209j
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