
Welland ME-747AN-S obudowa sieciowa SATA 3.5"

Obudowa sieciowa ME-747AN-S to proste w obsłudze i niedrogie urządzenie typu NAS (Network 
Attached Storage), które przekształca 
twardy dysk SATA w centrum 
składowania danych. Dzięki 
podłączeniu ME-747AN-S do 
routera, wszystkie zdjęcia, filmy, 
muzykę, dokumenty i inne pliki 
będziemy mogli składować na 
jednym dysku. W obudowie 
zaimplementowano także dodatkowe 
narzędzia sterujące kompetencjami 
dostępu oraz ułatwiające backup.
Dodatkowe 2 porty USB w 
obudowie możemy wykorzystać do 
udostępnienia drukarki w sieci 
(funkcja printservera) lub do 
podłączenia pendrive'a i 
współdzielenia znajdujących się na 
nim danych.
Urządzenie oprócz standardowych 
funkcji jak np. serwer FTP i serwer SAMBA, oferuje wiele nowych. Najbardziej użyteczną jest 
klient BitTorrenta, dzięki której możemy wskazać źródło plików, które obudowa bez konieczności 
kontrolowania pobierze je z platformy.

Specyfikacja:

• aluminiowa obudowa, świecący przedni panel, niklowana rama, 
• interfejs 2x USB2.0, 
• port sieciowy 10/100 Ethernet RJ-45,
• do dysków SATA I/I 3.5cala, 
• zgodna z systemem Windows WINME/2K/XP/VISTA , Mac OS 9x i wyższe,
• format plików: EXT3 ; FAT (zewnętrzne dyski) ; NTFS (zewnętrzne dyski - tylko do 

odczytu), 
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• SAMBA, FTP, klient BitTorrent, Printer Server, Web Photo Album,
• FTP 8 użytkowników / SAMBA 8 użytkowników (jednocześnie 24 sesje), 
• możliwość upgrade’u oprogramowania,
• zasilanie: wyjścia: Dual DC +5V 2A/+12V 2A, wejścia: AC100–240V, 0.6A, 50/60Hz, 
• chłodzenie zapewnione poprzez 3cm wiatraczek,
• maksymalna obsługiwana pojemność dysku: 750GB,
• wymiary: 210 x 125 x 38 mm, 
• gwarancja 24 miesiące. 

Zestaw zawiera: obudowę, kabel sieciowy, zasilacz, podstawę, płytę CD, instrukcję oraz zestaw 
śrubek do montażu dysku.

UWAGA:
W przypadku problemu z logowaniem do obudowy poprzez przeglądarkę, należy sprawdzić 
czy dostęp nie jest blokowany przez program typu firewall zainstalowany na Twoim systemie 
operacyjnym.
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