
Tecnologia e qualidade de classe mundial
Funcionalidades NAS tudo-em-um para residências e pequenos escritórios/escritórios domésticos
Interface simples de utilizar, configuração e funcionamento simples
Design ecológico e eficiente a nível energético
Tecnologia avançada de processamento na nuvem para acesso simples aos dados a qualquer 

    momento a partir de qualquer local
Centro multimédia para fotografias, música e vídeos com Transferência BT
Acesso a dados em viagem a partir de dispositivos iPad, iPhone, iPod touch e Android Mobile
Solução de backup completa
Protecção de dados e gestão de discos avançada

Armazenamento ligado em rede (NAS) para residências e pequenos 
escritórios/escritórios domésticos

Turbo
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Para obter mais informações 
acerca dos QNAP, consulte 
www.qnap.com. 
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TS-219P II

Disco único, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5+sobressalente

CPU

RAM

N.º de discos rígidos internos*

Discos rígidos compatíveis
Capacidade bruta máxima

Disco rígido permutável
USB 2.0
eSATA
Ethernet de 10/100/1000 Mbps 

Wake on LAN
Dimensões (A x L x P)
Peso (líquido/bruto)
Suporte RAID
Adaptador de alimentação externa
Ventoinha inteligente

Consumo energético 
(em espera/em funcionamento)

Desempenho de transferência
(leitura/escrita MB/seg)

N.º máx. de utilizadores
N.º máx. de grupos de utilizadores
N.º máx. de partilhas de rede
N.º máximo de ligações em simultâneo
N.º máximo de câmaras IP

**

**

TS-419P II

512MB

2.5"/3.5"

12TB

2

2

Sim

177 x 180 x 235mm 

3kg/4.6kg

96W

1 (9cm)

13W/31W

4096

512

512

256

4

Marvell 2.0 GHz

4 x SATA (II)

Sim (permutável sem desligar)

4 (dianteira: 1, traseira: 3)

109.6/ 75.1

Marvell 1.6 GHz

TS-419P+

512MB

4 x SATA (II)

2.5"/3.5"

12TB

Sim (permutável sem desligar)

4 (dianteira: 1, traseira: 3)

2

2

Sim

177 x 180 x 235mm 

3kg/4.6kg

96W

1 (9cm)

13W/31W

106.9/71.5

4096

512

512

256

4

TS-412

256 MB

4 x SATA (II)

2.5"/3.5"

12TB

Sim (permutável sem desligar)

4 (dianteira: 1, traseira: 3)

2

2

Não

177 x 180 x 235mm

3kg/4.6kg

96W

1 (9cm)

11W/26W

96.7/52.5

4096

512

512

256

4

Marvell 1.2 GHz

TS-410

256 MB

4 x SATA (II)

2.5"/3.5"

12TB

Sim (permutável sem desligar)

4 (dianteira: 1, traseira: 3)

2

2

Não

177 x 180 x 235mm

3kg/4.6kg

96W

1 (9cm)

12W/20W

66.3/40.5

4096

512

512

256

4

Marvell 800 MHz Marvell 2.0 GHz Marvell 1.6 GHz

512MB

2 x SATA (II)

2.5"/3.5"

6TB

Sim (permutável sem desligar)

3 (dianteira: 1, traseira: 2)

2

1

Sim

168.5 x 102 x 225mm

1.28kg/2.32kg 

Disco único, JBOD, RAID 0, 1

60W

1 (7cm)

8W/16W

107.9/96.4

2048

256

256

256

2

TS-219P+

512MB

2 x SATA (II)

2.5"/3.5"

6TB

Sim (permutável sem desligar)

3 (dianteira: 1, traseira: 2)

Sim

150 x 102 x 216mm 

1.74kg/2.92kg 

60W

1 (7cm)

7W/19W

106.1/82.5

2048

256

256

256

2

TS-112

CPU

RAM

N.º de discos rígidos internos*

Discos rígidos compatíveis
Capacidade bruta máxima

Disco rígido permutável
USB 2.0
eSATA
Ethernet de 10/100/1000 Mbps 

Wake on LAN
Dimensioni (A x L x P)
Peso (líquido/bruto)
Suporte RAID
Adaptador de alimentação externa
Ventoinha inteligente

Consumo energético 
(em espera/em funcionamento)

Prestazioni in trasferimento 
(Lettura/Scrittura MB/sec)

N.º máx. de utilizadores
N.º máx. de grupos de utilizadores
N.º máx. de partilhas de rede
N.º máximo de ligações em simultâneo
N.º máximo de câmaras IP

**

**

TS-212 TS-210 TS-119P II TS-119P+

Disco singolo, Q-RAID1

TS-110

Disco único, JBOD, RAID 0, 1

256 MB

3.5"

6TB

Não

1

Não

165.5 x 85 x 218.4mm

0.9kg/1.9kg

60W

1 (6cm)

6W/13W

2048

256
256

256

2

Marvell 1.2 GHz

2 x SATA (II)

Não

3 (dianteira: 1, traseira: 2)

99.8/66.2

256 MB

3.5"

6TB

Não

1

Não

165.5 x 85 x 218.4mm

0.91kg/1.9kg

60W

1 (6cm)

6W/13W

2048

256
256

256

2

Marvell 800 MHz

2 x SATA (II)

Não

3 (dianteira: 1, traseira: 2)

99.8/66.2

512 MB

1 x SATA (II)

2.5"/3.5"

3TB

Sim (Q-RAID 1)

3 (dianteira: 1, traseira: 2)

1

1

Sim

168.5 x 73 x 225mm

1.04kg/1.8kg

36W

1 (5cm)

4W/7W

110.6/95.5

2048
256

256

256

2

Marvell 2.0 GHz

512 MB

1 x SATA (II)

2.5"/3.5"

3TB

Sim (Q-RAID 1)

3 (dianteira: 1, traseira: 2)

Sim

150.2 x 67 x 216mm

1.06kg/1.86kg

36W

1 (5cm)

5W/12W

106.1/81.2

2048
256

256

256

2

Marvell 1.6 GHz Marvell 1.2 GHz

256 MB

1 x SATA (II)

3.5"

3TB

Não

3 (dianteira: 1, traseira: 2)

1

1

Não

165.5 x 60 x 218.4mm

0.79kg/1.7kg

36W

1 (5cm)

5W/7W

98.4/66.2

2048
256

256

256

2

Marvell 800 MHz

256 MB

1 x SATA (II)

3.5"

3TB

Não

3 (dianteira: 1, traseira: 2)

1

1

Não

165.5 x 60 x 218.4mm

0.79kg/1.7kg

36W

1 (5cm)

5W/7W

71.26/54

2048
256

256

256

2

TS-119PS 119P



Especificações do software

 Sistema operativo

 Protocolos

 Plataformas

 Sistema de ficheiros

 Rede

Segurança

 Gestão de discos

 iSCSI (IP-SAN)

 Gestão de energia

Gestão de direitos de acesso

 Administração

 Suporte em vários idiomas

 Browsers suportados

 Servidor de ficheiros

 Servidor FTP

 Servidor de backup

 Servidor Web

 Servidor Multimédia

 Estação de Downloads

 Servidor de impressão

 Estação de videovigilância

 QPKG

As melhores soluções disponíveis de armazenamento ligado em rede
Armazenamento iSCSI e unidades de disco virtuais (VDD)

Funcionalidades de rede completas

Aplicações de servidor tudo-em-um

User-friendly System Management



Reconhecido a nível mundial
A QNAP é o fornecedor asiático n.º 1 de produtos NAS na gama com um 
preço inferior a 5.000$ em termos de receitas de vendedores, de acordo 
com uma relatório de pesquisa da Gartner realizado em 2010. Isto reflecte 
o compromisso contínuo da QNAP em desenvolver e comercializar produtos 
de rede de elevada qualidade capazes de satisfazer e exceder as expectativas 
dos clientes.

A tecnologia mais recente, a maior qualidade
Os produtos QNAP NAS combinam um design atraente, desempenho 
avançado e funcionamento silencioso para proporcionar uma experiência 
excepcional para os utilizadores.

O QNAP NAS possui as tecnologias ecológicas mais recentes de modo a 
proteger o ambiente e a reduzir os custos eléctricos.
Os discos rígidos no NAS também podem ser configurados para entrar no 
modo de hibernação após um período de espera de modo a reduzir o 
consumo energético e aumentar o seu tempo de vida útil. A ventoinha 
inteligente monitoriza a temperatura do servidor e dos discos rígidos e ajusta 
automaticamente a velocidade da ventoinha para um funcionamento 
silencioso contínuo. O NAS pode ser agendado para activação e desactivação 
automáticas para economizar energia quando não é necessário aceder a 
dados.

QNAP Turbo NAS líder na sua 
classe

Ecológico e eficiente a nível 
energético Design

Aplicações tudo-em-um
Interface Web intuitiva e interactiva
QNAP NAS offers a number of wizards to provide easy O QNAP NAS 
oferece diversos assistentes para fornecer um guia passo-a-passo de 
configuração do sistema e de funções avançadas.

Simples de utilizar

Computação tecnológica 
avançada na nuvem
O QNAP NAS ajuda os utilizadores a tirar partido da computação na 
nuvem oferecendo o serviço MyCloudNAS para que os utilizadores 
possam aceder ao NAS e a ficheiros partilhados com amigos e família 
na Internet.

Medidas de segurança para acesso e armazenamento de dados
Reprodução e partilha de fotografias, música e vídeos
Configuração NAS remota
Acesso seguro por HTTPS (HTTP através de SSL)
DDNS para um acesso rápido ao servidor através da Internet
Código de acesso MyCloudNAS para um controlo de acesso seguro

   para serviços NAS de publicação

4.º lugar no 
mercado 

NAS europeu

3.º lugar no 
mercado 

NAS mundial

2.º lugar no 
mercado 

NAS mundial

TS-212

TS-112

TS-412
Consumo energético 

reduzido
Lâmpada

Computador pessoal

Servidor 
de ficheiros

Servidor FTP

Centro de 
Backup

or FTP

Centro

Centro de fotografias 
doméstico

Centro de fotografias 
doméstico Servidor 

de ficheiros

Servidor FTP

Centro de 
Backup

Centro de música 
doméstico

Centro de música 
doméstico

Servidor 
de impressão

Servidor 
de impressão

Backup remoto
 (recuperação em caso 

de desastre)

Backup remoto
 (recuperação em caso 

de desastre)

Estação de 
videovigilância

Estação de 
videovigilância

Centro de vídeo 
doméstico

Centro de vídeo 
doméstico

Servidor MySQLServidor MySQL

as as 

MyCloudNASMyCloudNAS

Centro de backup 
de armazenamento 

na nuvem
Centro de backup 

de armazenamento 
na nuvem

Centro de 
transferências

Centro de 
transferências

QNAP 
TurboNAS

MyCloudNAS



●   Enorme capacidade de armazenamento para armazenar, fazer o backup 

   e gerir todas as colecções de vídeo
●   Reproduza vídeos HD através de televisões ou leitores multimédia UPnP
●   Suporta consolas de videojogos, tais como PS3 e Xbox360 para reproduzir 

   vídeo em HD(1080p)
●   O NAS possui uma transferência de dados de alta velocidade para suportar 

   várias difusões HD em 1080p

Centro de entretenimento doméstico para partilhar fotografias, músicas, filmes e vídeos
Pode apreciar filmes Full HD, música e fotografias na televisão difundidos a partir do NAS através da PS3, Xbox 360 e outros leitores multimédia em rede, 
computadores pessoais e dispositivos móveis. O NAS permite um acesso instantâneo à sua colecção multimédia a partir de qualquer local.

Estação de transferências sem PC

O centro de entretenimento doméstico digital ideal

●   Visualize álbuns completos numa televisão panorâmica através de 

   leitores compatíveis com UPnP
●   Crie e organize álbuns através de um browser Web e configure o controlo 

   de acesso
●   Edite o fundo, seleccione molduras e música de fundo
●   Publique fotografias através de alguns cliques nas redes sociais como o 

   Facebook, Twitter, MySpace, etc.

Centro de fotografias doméstico

Centro de vídeo doméstico

●   Organize todos os seus ficheiros de música no "Media Center" 

   (Centro Multimédia) e reproduza as suas listas de reprodução pessoais 

   em "My Jukebox" (A minha Jukebox)
●   Servidor iTunes e lista de reprodução inteligente suportados
●   Escute a sua música em dispositivos iPhone, iPod touch, iPad e Android

   em qualquer parte onde possua uma ligação 3G ou Wi-Fi
●   Usufrua de música de elevada qualidade directamente em sistemas Hi-Fi

●   Utilitário QGet para a gestão de tarefas de transferência em Windows e Mac
●   Suporta a transferência BT, HTTP, FTP, eMule e NZB
●   Programa de transferência de RSS para transferência BT para permitir 

   que os utilizadores obtenham feeds RSS com ficheiros torrent, configurar 

   ficheiros RSS e permitir que o NAS transfira ficheiros automaticamente a 

   partir de feeds
●   Suporta a transferência a partir de RapidShare, Megaupload, HotFile e 

   outros sites Web HTTP

Centro de música doméstico Acesso remoto móvel
●   Aceda a fotografias, música e vídeos no NAS através da aplicação QMobile
●   Reproduza música, fotografias e vídeos em dispositivos iPad, iPhone, 

   iPod touch ou Android
●   Desfrute de ficheiros multimédia sem ocupar o espaço de armazenamento 

   dos dispositivos portáteis
●   Reproduza as listas de reprodução criadas no NAS através de “My Jukebox” 

   (A minha Jukebox) nos dispositivos portáteis

Estação de videovigilância
●   Monitorização, gravação e reprodução em tempo real
●   Monitorização e gravação de vídeo/áudio em tempo real a partir de várias 

   câmaras IP
●   Controlo inteligente de câmaras IP PTZ através de um browser Web
●   Suporta câmara IP de marcas líderes como AXIS, D-Link, IPUX, LevelOne, 

   Linksys, Panasonic e VIVOTEK

Servidor iTunes 
para partilha de 

músicas

Estação de 
transferências 

sem PC

Estação de 
videovigilância

Centro de 
fotografias Centro de 

música

Centro de 
vídeo

Acesso 
remoto 
móvel

QNAP NAS



Armazenamento e ficheiros e partilha 
de dados entre plataformas

Backup remoto

Backup local, remoto e para a nuvem
O QNAP NAS fornece elevadas capacidades de 
armazenamento com excelente desempenho de 
transferência de ficheiros para backup de dados a 
partir de PCs locais e servidores e opções de 
recuperação de desastres para fazer o backup dos 
dados do seu NAS para um servidor remoto ou 
armazenamento na nuvem de modo a proteger 
as suas informações críticas.

Solução de backup completa

Elevado desempenho e segurança
Medida para armazenamento e 
acesso de dados

●   A replicação remota suporta backup instantâneo e agendado para outro

   servidor QNAP NAS ou Rsync
●   Replicação remota encriptada
●   Suporta serviços de armazenamento e backup online Amazon S3 e 

   ElephantDrive

●   Suporta a partilha de ficheiros entre Windows, Mac, Linux/UNIX
●   Suporta WebDAV para acesso remoto a pastas partilhadas por HTTP/HTTPS
●   O Gestor de Ficheiros Web suporta a gestão de ficheiros arrastando e 

   largando, envio e transferência de vários ficheiros, e visualização de 

   ficheiros Google Docs

Backup local
●   Suporta os utilitários NetBak Replicator e QBack para o backup de dados 

   ou sincronização de dados em tempo real a partir de um PC Windows 

   para o NAS
●   Cópia de dados através de um toque sem PC para o backup de dados entre 

   o NAS e dispositivos de armazenamento USB externos
●   Suporta backup automático, backup agendado e backup instantâneo para 

   armazenamento externo
●   Suporta o backup Apple Time Machine
●   Compatível com software popular de outras empresas para backup e 

   recuperação

●   O NAS fornece excelentes desempenhos de transferência de dados de 
   até 109 MB/s através de Samba
●   Suporta o início de sessão remota por SSH (Secure Shell) e início de s
   essão de segurança SSL (HTTPS)
●   Bloqueio de IPs não autorizados com base em políticas para ligação 
   SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, Samba ou AFP

Protecção avançada de dados RAID
●   Recuperação RAID e protecção apenas de leitura RAID
●   Suporta unidades sobressalentes globais e unidade sobressalente 
   para RAID 5 e 6
●   Capacidade de expansão RAID online
●   Migração ao nível RAID online

Gestão de utilizadores e controlo
de acesso a pastas
●   Criação de vários utilizadores e grupos de utilizadores
●   Quota de armazenamento configurável para utilizadores individuais
●   Controlo de permissão de pastas e subpastas NAS através da 
   interface de gestão com base na Web ou controlo de permissões 
   do Windows
●   Registos detalhados de acesso de dados ao nível dos ficheiros 
   para o NAS através de Samba, iSCSI, FTP, AFP, HTTP, HTTPS, 
   Telnet e SSH; os serviços de rede acedidos por utilizadores 
   online são todos registados

Backup local, remoto e para a nuvem
O QNAP NAS fornece elevadas capacidades de 
armazenamento com excelente desempenho de 
transferência de ficheiros para backup de dados a 
partir de PCs locais e servidores e opções de 
recuperação de desastres para fazer o backup dos 
dados do seu NAS para um servidor remoto ou 
armazenamento na nuvem de modo a proteger 
as suas informações críticas.

Solução de backup completa

Backup 
local

Backup 
local

Backup para 
a nuvemReplicação 

remota

QNAP NAS


