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produkty [ NAS server QNAP TS-269L ]

 HDMI

QNAP TS-269L
zapůjčil  
UMAX; www.umax.cz
parametry
procesor
Intel Atom 1,86 GHz, 
1 GB RAM
podpora pevných disků
2× 3,5"
konektivita
2× gigabit LAN, 
2× USB 3.0, 3× USB 2.0, 
eSATA, HDMI
udávaná spotřeba
režim spánku: 16 W, 
při činnosti: 25 W
rozměry
150 × 102 × 216 mm

extrainfo T S-269L je stále hlavně NAS, 
ve kterém je XBMC jakoby 
mimochodem. Uložíte jej 

někam do televizního stolku, kde 
vás nebude rušit jinak celkem tichý 
ventilátor, zapojíte do gigabitové 
počítačové sítě a přes HDMI do 
televize. A jelikož NAS je určen 
k nonstop provozu, bude na HDMI 
vstupu televize neustále připra-
ven přehrávač XBMC s kompletní 
knihovnou vašich filmů a seriálů. 
Ideální stav.

K USB můžete připojit kláves-
nici a myš, které u XBMC rozhodně 
využijete. NAS po prvním zapnutí 
nemusíte vůbec vypínat, je určen 
k nepřetržitému provozu. Kdyby 
vám vadila konstantní spotřeba 
29 W, můžete naplánovat třeba 
automatické vypínání na noc a zapí-
nání na ráno. Anebo uspávat disky.

Naměřená přenosová rychlost 
dosahuje hodnot 42 MB/s při čtení 
a 57 MB/s při zápisu, což jsou pro 
domácí NAS naprosto dostatečné 
hodnoty. Dvoujádrový procesor se 
čtyřmi vlákny není plně vytížen ani 
při přehrávání filmů a většinou se 
pohybuje kolem 20 %.

Hlavní trumf – XBMC
Kdykoliv se na televizi přepnete 
z běžného vysílání na vstup HDMI, 
čeká na vás krásné prostředí toho 
nejlepšího přehrávače – XBMC. Jen 

pro pořádek: XBMC je nezávisle 
vyvíjený přehrávač, který není 
dílem QNAPu.

Na televizi se objeví úvodní 
obrazovka čítající pět ikon. Kromě 
XBMC je tu Chrome, Youtube, Můj 
NAS a Nastavení. Přes Můj NAS se 
dostanete do administrace NASu 
a můžete odtud ovládat vše stejně 
jako z počítače. Pod ikonkou Chro-
me je plnohodnotný desktopový 
prohlížeč: Chrome běžící na Linu-
xu. Zde se již bez myši a klávesnice 
neobejdete, a pokud je zapojíte, 
získáte výborné HTPC.

Hlavním trumfem ale zůstává 
samotné XBMC. HD přehrávač 
s perfektním svižným rozhraním, 
ve kterém spustíte všechna videa, 

písničky i prezentaci fotografií. 
Z videa zvládá prakticky všechny 
formáty, jen některá velmi náročná 
1080p občas zakostičkovala 
a video v rozlišení 4K se nepodařilo 
přehrát.

XBMC zvládá bez problémů 
více zvukových i titulkových stop 
a ovládání přes dálkový ovladač 
funguje velmi dobře. Přímo na 
NASu je čidlo. Originální dálkové 
ovládání je spíše průměrné, a to jak 
ergonomií, tak větší tuhostí tlačítek.

Nic lepšího není
NASy QNAP patří mezi nejlepší 
na trhu a díky XBMC získávají 
obrovskou přidanou hodnotu. 
QNAP TS-269L je téměř splněným 
snem fanoušků domácího kina. 
Žádné Blu-ray disky, ale MKVčka na 
nekonečném NASu s integrovaným 
HD přehrávačem. Několik drobných 
chyb nedokáže příliš snížit váhu 
tohoto spojení, snad až na vysokou 
cenu. 
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a HD přehrávač 
XBMC v jednom
Nejlepším HD přehrávačem je s velkým náskokem 
XBMC a nejlepším úložištěm filmů a seriálů byl vždy 
NAS. QNAP je první, kdo nabízí obojí v jediném zařízení

+
kvalitní NAS a HD 
přehrávač v jednom  XBMC 
 plnohodnotný Chrome 
 ovládání klávesnicí 
i dálkovým ovladačem 
 vysoký výkon

plusymínusy

průměrné dálkové ovládání 
 složitější přepínání 
zvukových stop  vyšší 
spotřeba  vysoká cena-

cena (bez disků)

(dálkové ovládání)

(2× 2 TB)
11 990 Kč

799 Kč

20 990 Kč

extranázor

95 %
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  Přímo k NASu zapojíte do 
USB klávesnice a myš, což 
usnadní používání i jiných, 
než multimediálních funkcí. 
Klávesnice může být i bez-
drátová

   Stáhnete si do telefonu 
s Androidem nebo iOS 
aplikaci pro XBMC a celý 
přehrávač ovládáte na 
displeji svého telefonu

   Dokoupíte od QNAPu dál-
kové ovládání v ceně 800 
Kč, kterým míříte přímo 
na NAS. Tato možnost je 
nejlepší a dálkové ovládání 
k tomuto zařízení je téměř 
povinnost

Ovládání XBMC


