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QNAP TS-809 Pro 
Turbo Station

Forgalmazó: NEON Multimédia Kft.
Ár: 473 625 Ft
Web: hopp.pcworld.hu/6379

ADATOK
!  8 üzem közben cserélhet! SATA-fiók
!  Két gigabites Ethernet-port, 5 USB-

port, USB-backup
!  Magasabb RAID-szintre váltás és 

b!vítés formázás nélkül 
!  Videomegfigyel! rendszer kiépítése
!  Beépített webszerver (MySQL, SQLite 

és PHP)
!  iTunes, Squeezebox és TwonkyMedia 

médiakiszolgálók
!  WordPress, Joomla, phpMyAdmin és 

sok más motor beépíthet!
!  8 lemezzel 81 watt teljesítményfelvé-

tel, alvó módban 42 watt 
!  200"298"270 milliméteres méretek
!  37,7 dB átlagos zajszint

ÉRTÉKELÉS
EL!NY: csúcsteljesítmény és szolgáltatás
HÁTRÁNY: magas ár

Teljesítmény:  

Szolgáltatás:   

Ár/érték:   

N em csak álca a QNAP TS-
809 komoly megjelené-
se: egy igen nagy telje-

sítmény!, nyolcrekeszes NAS-sal 
van dolgunk, amit folyamato-
san, m!ködés közben is b"víthe-
tünk újabb és újabb 3,5 hüvely-
kes SATA-meghajtók hozzáadásá-
val. Hogy ne csak a tárkapacitás, 
hanem a teljesítmény is adott le-
gyen, a Turbo Station belsejében 
64 bites Intel Core 2 Duo procesz-
szor dolgozik, 2,8 gigahertzen. 
A beépített memória mérete 2 
GB, viszont négyre b"víthet".

A NAS nem támogatja ugyan 
a Jumbo Frame használatát, de 
csúcsteljesítménye így is 111 MB/s 
íráskor, olvasáskor pedig 120 MB/s- 
re is felmehet. Nagyon er"s szá-
mítógéppel lehet csak elérni ezt 
a terhelést, a gyakorlatban a NAS 
képes párhuzamosan több tu-
cat fel használót kiszolgálni. Akár 
4096 felhasználót is felvehetünk az 

AJAX-alapú adminoldalakon 
– egy id"ben 256 hálóza-
ti kapcsolatot tud kezel-
ni a készülék. A kö-
zepes vállalatok igé-
nyeit is b"ven képes 
kiszolgálni a TS-809, 
úgy, hogy a napi mun-
ka mellett a háttérben 
teljes er"b"l fut raj-
ta a web- és levele-
z"szerver, vagy akár a 
cég intranetes portálja. 
A gyártó lehet"vé tet-
te küls" fejleszt" mo-
dulok használatát, így 
az alap SQL-, PHP- és 
médiakiszolgáló mo-
dulok mellett akár 
komplett portálmoto-
rok is telepíthet"k pár kattintással.

Biztonság tekintetében jól ellát-
ták a készüléket, tükrözött operá-
ciós rendszer és két darab gigabi-
tes Ethernet-port található benne. 

Jelszóval titkosíthatók a merevle-
mezek, amit minden induláskor 
bekér a rendszer, így az ellopott 
NAS is meg"rzi adatainkat. 

Egri Imre

HÁLÓZATI ADATTÁROLÓ

QNAP TS-809 Pro Turbo Station

S ikerült maces megjelenést 
adni a Photosmart Premium-
nak, amelynek kezelését ho-

nosított, érthet" menüvel ellátott 
színes LCD-kijelz" és panelfelira-
tozás segíti. A multifunkciós készü-
léket kétoldalas dokumentumada-
golóval és duplex egységgel is fel-
szerelték, így nem kényelmetlen a 
spórolás – automatikusan megoldott 
az egyoldalas eredetik és faxok két-
oldalas nyomtatása és a komplett 
kétoldalas másolás is. Faxmodullal 
is rendelkezik és a további spórolás 
érdekében képes a faxok e-mailben 
történ" továbbítására is. A sokolda-
lúság jegyében egy CD/DVD-nyom-
tató tálca is a nyomtató részét képe-
zi, így közvetlenül nyomtathatunk jó 
min"ségben Inkjet Printable (fehér 
felület!) CD/DVD-lemezekre.

A készülék fix termál tintasugaras 
nyomtatófejjel és öt különálló tinta-
patronnal dolgozik. Mivel külön pig-
mentált és külön vízfestékalapú feke-

te áll rendelkezésre, 
ezért a normál papír-
ra „nyomott” szöve-
ges dokumentumok 
és az Advanced Pho-
to Paperre készült fo-
tók is nagyon jól mu-
tatnak, gyakorlati-
lag ugyanolyan élénk 
zöldeket és jól kevert 
b"rszíneket mutat fel 
a Photosmart Premium, mint egy ki-
fejezetten fotónyomtatásra tervezett 
készülék. A készülék költségek tekin-
tetében a jobbak közé sorolható. Ha 
gyakran nyomtatunk fotókat, akkor 
érdemes megvásárolni a no.363-as 
fotó egységcsomagot, amely 100 da-
rab 10#15 centiméteres papírt és 
tintapatronokat is tartalmaz, így egy 
átlagos kép elkészítésének költsé-
ge papírt is beleértve leszorítható 81 
forintra. Sebességméréseink alap-
ján elégedettek lehetünk a munka-
tempóval. Alapbeállításokkal a fo-

tók fél perc alatt készülnek el Advan-
ced Photo Paperre, ami nagyon szép 
id"eredmény. Tintasugaras viszony-
latban gyorsan elkészülnek a mono-
króm és színes dokumentumok is. 

Önálló funkciói révén számító-
gép nélkül is használható a Photo-
smart Premium. Multifunkciós extra 
lehet"ség fax e-mail, a fotómásolatok 
(reprint) készítése, az !rlapnyomtatás 
(akár a nemrég tesztelt Photosmart 
Plus esetében) és a beolvasás memó-
riakártyára vagy USB-re. 

Egri Imre

HP Photosmart Premium 
Fax All-in-One C309a

Forgalmazó: HP Magyarország Kft.
Ár: 76 899 Ft
Web: hopp.pcworld.hu/6260

ADATOK
!  Legfeljebb 33/32 monokróm/színes 

A4-es oldal nyomtatása percenként
!  Legfeljebb 9600"1200 dpi optimali-

zált felbontás
!  Fix nyomtatófej, 5 külön cserélhet! 

patron
!  50 lapos kétoldalas dokumentumadagoló
!  Duplex nyomtatás alapkiépítésben
!  125 lapos papírtálca, 20 lapos motoros 

fotó tálca (13"18 cm-ig), CD/DVD-tálca
!  Legfeljebb 4800 dpi lapolvasó-felbontás
!  Havonta legfeljebb 2500 oldal nyom-

tatása illetve 1250 oldal másolása
!  468"473"283 milliméteres méretek

ÉRTÉKELÉS
EL!NY: általánosan jó nyomatmin!ség, 
takarékosság kétoldalas beolvasással 
és nyomtatással
HÁTRÁNY: magas készülékár

Teljesítmény:  

Szolgáltatás:   

Ár/érték:   

MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓ

HP Photosmart Premium Fax AiO C309a
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