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NAS

AOC U32U1

Synology NAS DS1621xs+
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Použití produktu: Trubkový stativový stojan monitoru budí dojem lehkosti, nabízí
čtyřstranný bezrámový, tenký, sklopný a otočný displej sedící na kovovém stativu, který
je výškově nastavitelný na 120 mm. Do hliníkové zadní desky jsou umístěné kabelové
konektory. Skutečně funkční novinkou je, že tato deska zůstává ve stejné poloze, když
se displej otočí do polohy na výšku, proto kabely setrvávají vždy na stejném místě.
Pro větší flexibilitu má displej také mřížku VESA pro montáž na externí stojany nebo
nástěnné držáky.
Popis produktu:
AOC U32U1 je 31,5palcový model (úhlopříčka 80 cm), který je výsledkem kombinací
designu agentury Studio F. A. Porsche a technologií displeje AOC. „Design by Studio
F. A. Porsche“ je synonymem sofistikovaného a rafinovaného designu výrobků, což
dokládá i to, že tento čtyřstranný bezrámový displej získal ocenění Red Dot Design
Award. Nyní je tento obchodní monitor k dispozici se 4K rozlišením a VESA
DisplayHDR 600.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ IPS displej s úhlopříčkou 31,5" (80 cm)
■ 4K/UHD (3 840 x 2 160 pixelů)
■ Standard VESA Display HDR600 (10bitová barevná hloubka, zobrazuje 1,07 miliardy
barev)
■ Displej pokrývá 135 % sRGB, 100 % Adobe RGB a 98 % barevné škály DCI-P3
■ USB-C, DisplayPort 1.4, HDMI 2.
■ Může současně nabíjet notebook až do 65 W
Záruka: 36 měsíců
Cena (bez DPH): 18 173 Kč

Použití produktu:
Zařízení NAS DS1621xs+ obsahuje procesor Xeon, používaný i v některých zařízeních
určených pro datová centra; zde se ovšem nachází v šasi 11.5L. Výkon sekvenčního čtení
přes 3,1 GB/s a sekvenčního zápisu 1,8 GB/s znamená, že ještě zvládne rychleji větší
datové sady a více uživatelů. Výrobce zařízení spároval s pamětí ECC. Součástí produktu
je i sada bohatého softwarového vybavení pro správu NAS. Například pomocí služby
Synology Drive můžete vytvořit vlastní cloud umístěný ve vašich prostorech a pomocí
sady Synology Active Backup Suite chránit data uložená v počítačích, virtuálních zařízeních, službách SaaS apod.
Popis produktu:
DS1621xs+ je NAS s výkonem serverové třídy v šestišachtovém stolním provedení. Šest
interních 3,5“ přihrádek umožňuje využít hrubou kapacitu úložiště až 96 TB. Dále ho
lze rozšířit o dvě jednotky DX517 s dalšími 16 disky, a zvětšit tak kapacitu až na 256 TB.
Obsahuje dva sloty M.2 2280 pro rychlou mezipaměť NVMe, která umožňuje až dvacetinásobně rychlejší provoz úložiště, aniž je nutné obětovat přihrádky.
Vestavěný slot 10GbE urychluje komunikaci po síti a i ten lze pomocí slotu pro další
kartu 10GbE ještě urychlit, případně nabízet vyšší výkon přenosu pro několik virtuálních
počítačů.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Centralizace úloh zálohování pro systémy VMware, Windows a souborové servery
■ Komplexní zálohování dat do místní sdílené složky, externího zařízení, jiného zařízení Synology NAS, serveru rsync nebo veřejného cloudu
■ Izolace nového softwaru, správa zdrojů prostřednictvím jediného rozhraní a zvýšení
flexibility nasazení pomocí nástroje Synology Virtual Machine Manager (Windows,
Linux a Virtual DSM)
■ Plynulý přechod mezi klastrovými servery v případě poruchy serveru s minimalizací
vlivu na aplikace
■ Dva disky SSD M.2 2280 s podporou disků SSD NVMe
■ Vestavěný port 10GBASE-T pro prostředí náročná na šířku pásma
Záruka: pět let
Cena (bez DPH): 1 430 eur
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