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D ta 
Er zijn van die producten die 

als ze eenmaal in huis zijn 
gehaald vrijwel direct onmis
baar worden. Een nas van het 
merk Synology is daar een 
goed voorbeeld van. Een net
werkschijfwaarmee eenvou
dig bestanden gedeeld kun
nen worden met computers 
en andere apparaten in huis, 
maar die nog veel meer moge
lijkheden biedt. De Synology 
DiskStation DSlSll+ is een 
topmodel, dat naast uitsteken
de prestaties ook een uitste
kende doorvoersnelheid biedt. 

De ideale oplossing voor 
wie een zeer uitgebreide 
foto- en videocollectie heeft 
of om een andere reden veel 
data heeft. Het systeem van 
Synology is zo uitgedacht dat 
het ook geschikt is wanneer 
de datahoeveelheid groeit. 
Gewoon schijven bijplaatsen 
en het systeem kient 
automatisch uit 

wat de optimale en 
meest veilige instel
ling is . Ook is het 
mogelijk zelf een 
raid-instelling te 
kiezen. Wanneer 
het systeem gevuld 
wordt met schijven 
met een capaciteit van 3 
TB per stuk, is dit apparaat dus 
in staat in totaal 15 TB opslag te 
bieden. 

De sterke punten van de nas
apparaten van Synology zijn de 
uitgebreide mogelijkheden en 
het gebrui ksgemak. Bestanden 
delen is mogelijk, maar ook 
kunt u een website hosten en 
het apparaat bestanden laten 
downloaden via ftp, http of Bit
Torent, zonder dat u ernaar om 
hoeft te kijken. 

Synology heeft veel werk 
heeft gemaakt van 

het toegang 
bieden tot de media-
bestanden op het apparaat. Zo 
is er Audiostation - een website 
die lijkt op iTunes, waarmee u 
op iedere computer met een 
internetverbinding naar uw 
eigen jukebox kunt luisteren 
en PhotoStation, een veelzijdig 
online fotoalbum. Het is zelfs 
mogelijk een beveiligingsca-

mera aan te s u iten. TIlt a es is 
via apps voor iPhone, iPad en 
Android ook mobiel beschik
baar. Voordelen die niet alleen 
gelden voor dit model, maar 
ook voor de kleinere, goedkope 
modellen van het merk. 

5ynology Disk5tation 
D51511+ 
Conclusie Met ruimte voor vijf 
schijven kunt u doorgroeien tot 15 
TB. De prestaties zijn uitstekend 
en ook biedt Synology veel moge
lijkheden. 
Plus Snel en doet alles en meer 
dan wat u verwacht van een nas. 
Mln Goedkoop is hij niet. 

Aifviesprijs € 714,-
Info www.synology.com 


