
NAS clássico de 2 compartimentos, equipado com Dual Core
Sendo o primeiro NAS de 2 compartimentos concebido para utilização pessoal e que já 
inclui uma CPU dual-core, o Synology DS215j é uma novidade que gera grande entusiasmo 
por parte dos utilizadores a nível mundial, ansiosos por atualizar o NAS que utilizam em 
casa. Com a nova solução de CPU, o DS215j oferece uma velocidade de leitura acima 
dos 111,41 MB/segundo e de escrita superior a 87,49 MB/segundo, um acréscimo de 
20% em comparação com o seu antecessor.1 Impulsionado por uma unidade de ponto 
flutuante integrada, o DS215j transcodifica faixas de áudio em formato MP3 a pedido, de 
modo a reduzir a largura de banda da transmissão e a aumentar a rapidez da criação 
de miniaturas para garantir uma renovada experiência de visualização de fotografias. 
A adição de uma interface USB 3.0 proporciona velocidades de transferência 10 vezes 
superiores à USB 2.0. Mesmo com todas estas atualizações, o DS215j permanece a um 
preço acessível.

Repleto de funcionalidades de armazenamento em rede, o Synology DS215j funciona não 
só como a sua cloud privada para aceder a ficheiros em qualquer lugar, como também 
funciona como dispositivo de cópia de segurança, biblioteca de música e vídeos DLNA, 
álbum de fotografias online, cópia local da sua cloud pública, portal de transferências 
acessível 24h/7 dias por semana e muito mais para ir ao encontro das suas necessidades 
diárias de gestão de dados.

Partilha de ficheiros e sincronização em várias plataformas
O Synology DS215j proporciona um abrangente suporte ao protocolo de rede, garantindo 
a eficiente partilha de ficheiros nas plataformas Windows, Mac® e Linux® . O acesso 
a ficheiros pela Internet é simplificado pelo servidor FTP encriptado e o explorador 
de ficheiros baseado na Internet, o File Station. HTTPS, firewall e suporte de bloqueio 
automático de IP garantem uma partilha de ficheiros segura pela Internet. A Cloud 
Station permite que os utilizadores sincronizem ficheiros entre diversos dispositivos e 
plataformas, incluindo Windows PC, Mac, Linux, iOS e tablets ou telefones Android™ 
, permitindo manter todos os dispositivos atualizados. A Cloud Sync mantém o seu 
armazenamento nos serviços Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu, Box e 
hubiC sincronizados com a sua DiskStation privada em casa. 

DiskStation DS215j
O Synology® DiskStation DS215j é um servidor NAS de 2 compartimentos (2-bay) concebido para 
que os utilizadores domésticos e individuais apreciem a partilha de dados sem complicações, 
transmissão multimédia e sincronização da cloud, mantendo, em simultâneo, os dados seguros 
e protegidos. Ao ser executado no Synology DiskStation Manager, o 215j faculta um grande 
número de aplicações com muitas funcionalidades que otimizam a sua vida digital. 
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Servidor multimédia certificado para DLNA
Enquanto DLNA DMS (Digital Media Server - Servidor multimédia digital) certificado, o 
DS215j funciona como servidor multimédia preparado, com capacidade para alojar 
conteúdos multimédia digitais para reprodução remota. Os dispositivos em conformidade 
com DLNA podem aceder aos conteúdos partilhados no DS215j na mesma rede de 
área local, sem causar alterações nas definições de privilégios. Para além de tornarem 
o seu conjunto de conteúdos multimédia disponíveis sem qualquer pré-configuração, 
as aplicações móveis da Synology também transformam o seu dispositivo móvel num 
controlo remoto do seu DS215j, enviando filmes e fotografias para a sua TV ou música para 
as suas colunas de som, tudo na ponta dos seus dedos.

Funcionalidades multimédia completas
Com o DS215j, ganha várias ferramentas para gerir facilmente os seus conteúdos 
multimédia. O design intuitivo da Photo Station permite-lhe, sem esforço, organizar as 
fotografias em categorias personalizadas, álbuns engenhosos e publicar em blogues, bem 
como efetuar as ligações aos websites de redes sociais, como o Facebook, Twitter, Flickr 
e Weibo, com apenas alguns cliques. A Audio Station está equipada com um plugin 
de letras integrado, rádio na Internet e suporte para DLNA®, AirPlay® e colunas de som 
Bluetooth para reprodução de qualidade. Com a Video Station, pode assistir a filmes e 
programas de TV online ou gravar os seus programas favoritos com um sintonizador DVB-T, 
DVB-S ou DTMB.

QuickConnect e aplicações móveis da Synology
Para utilizadores em cujo ambiente de rede falta um endereço IP público ou a 
capacidade para configurar o encaminhamento de portas, o QuickConnect 
proporciona um serviço de transmissão que lhe permite aceder ao seu DS215j em 
qualquer local do mundo, ainda que esteja oculto numa rede de área local. Com um 
QuickConnect ID personalizável, pode iniciar sessão no DS215j a partir da interface do 
navegador do DSM, utilitários de ambiente de trabalho e aplicações móveis da Synology.

A Synology disponibiliza aplicações móveis que lhe permitem desfrutar de toda a 
variedade da sua biblioteca multimédia, mesmo em viagem, permitindo-lhe aceder 
à sua coleção de álbuns privados, música e vídeo em casa, no DS215j. Disponível em 
plataformas iOS, Android e Windows Phone, o DS photo+, DS audio e DS video e 
mobilizam a sua Photo Station, Audio Station e Video Station, potencialmente colocando 
terabytes de conteúdos na ponta dos seus dedos. Mais importante, o DS download torna 
possível gerir e monitorizar remotamente as suas tarefas de transferência, enquanto o DS 
file permite-lhe aceder aos ficheiros armazenados no DS215j.

Em execução no Synology DiskStation Manager (DSM)
O DiskStation Manager da Synology (DSM) é um sistema operativo com base na 
Internet, concebido especificamente para o NAS da Synology. Apresentando uma 
intuitiva interface de utilizador de multitarefas, o DSM faculta uma experiência semelhante 
ao ambiente de trabalho, minimizando o esforço a explorar e gerir a DiskStation. 

O Centro de Pacotes integrado permite-lhe efetuar a transferência e instalar uma 
variedade de pacotes a pedido, desde cópia de segurança, conteúdos multimédia, 
empresariais, segurança e utilitários.

Com todas as funcionalidades integradas e complementos, o DSM faculta-lhe um 
controlo completo e detalhado do seu DS215j, ajudando-o a maximizar a produtividade e 
a tirar o máximo partido dos seus recursos digitais.

Eficiência energética com um design sofisticado e silencioso
O Synology DS215j foi concebido com a eficiência energética como um dos seus 
objetivos. Não só dispõe de uma ventoinha de 92 X 92 mm e de circuito de ar inteligente 
para manter o arrefecimento contínuo do sistema, como o seu design de redução 
de ruído o torna verdadeiramente silencioso comparativamente a computadores 
equivalentes. A função de hibernação do disco rígido pode reduzir ainda mais o consumo 
de energia e o custo operacional.

Todos os produtos Synology são fabricados com peças em conformidade com a 
diretiva RoHS e embalados com materiais reciclados. A Synology reconhece a sua 
responsabilidade como cidadão global e trabalha continuamente para reduzir o impacto 
ambiental de cada produto fabricado.

Sincronização de Ficheiros na 
Plataforma
Sincronize automaticamente os seus 
ficheiros na DiskStation, PC e dispositivos 
móveis com o Synology Cloud Station.

Disponibilidade Total
Aceda à sua DiskStation em qualquer 
local, utilizando as aplicações móveis 
da Synology.



Especificações técnicas
Hardware
CPU Marvell Armada 375 Dual Core 800 MHz

Ponto Flutuante Sim

Motor de Encriptação em Hardware Sim

Memória 512MB DDR3

HDD/SSD Interno 3.5” ou 2.5” SATA(II) X 2 (discos rígidos não incluídos)

Capacidade Interna Máxima 12TB (2 X discos rígidos de 6TB) (A capacidade real difere, conforme os tipos dos volumes.)

Portas Externas USB 3.0 X 1, USB 2.0 X 1

Dimensões (A x L x D) (mm) 165 X 100 X 225,5

Peso 0,88 kg

LAN Gigabit X 1

Suporte Sem fios (dongle) Sim

Tensão da Potência de Entrada CA 100V a 240V CA

Frequência da Tensão 50 / 60Hz, Fase simples

Temperatura de Funcionamento 5°C a 35°C (40°F a 95°F)

Temperatura de Armazenamento -20˚C a 60˚C (-5˚F a 140˚F)

Humidade Relativa 5% a 95% de HR

Geral
Protocolos de Rede CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Sistema de Ficheiros Interno: EXT4
Externo: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Só de leitura)

Gestão de Armazenamento
Tamanho máximo do sistema de ficheiros: 16TB, Nº Máx. de Volumes Internos: 256, Nº Máx. iSCSI 
Targets: 10, Nº Máx. iSCSI LUN: 10, Tipo de RAID suportado: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid 
RAID

Capacidade de partilha de ficheiros Máximo de Contas de Utilizador: 1024, Máx. Grupos : 256, Máx. Pastas partilhadas : 256, Concorrente 
Máx. CIFS/AFP/FTP Ligações: 128

Privilégio Lista de Controlo de Acesso do Windows (ACL)

Serviço de Diretório Integração Windows AD: Utilizadores do domínio iniciam sessão via Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, 
Integração LDAP

Segurança FTP em SSL/TLS, Bloqueio Automático de IP, Firewall, Cópia de Segurança na Rede Encriptada em 
Rsync, Ligação HTTPS

Utilitários Synology Assistant, Cloud Station, Autenticador de Integridade de Provas

Clientes Suportados Windows XP e posterior, Mac OS X 10.5 e posterior, Ubuntu 9.04 e posterior

Navegadores suportados: Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 e posterior, Safari® 5 e posterior, Safari (iOS 5 ou posterior no 
iPad®), Chrome (Android 4.0 em tablets)

Idioma English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Ligações e Botões

1 Indicadores LED

2 Botão de Energia

3 Ventoinha

4 Botão Reset

5 Porta USB 3.0

6 Porta USB 2.0

7 Porta LAN

8 Ranhura de Segurança Kensington

9 Porta de Energia

2

5
4

6
7

1
3

8
9



Aplicações
File Station Unidade Virtual, Pasta remota

Soluções para Cópia de Segurança
Cópia de Segurança de Rede, Cópia de Segurança Local, Cópia Segurança do Ambiente de 
trabalho; Sincronização de Pasta Partilhada - Número Máx. de Tarefas: 2, Cópia de Segurança de 
Configuração

Mail Server Protocolos Mail Server suportados: POP3, SMTP, IMAP

Servidor de FTP Controlo da Largura de banda, Série da porta de FTP passivo personalizada, FTP anónimo, Registo de 
transferência

Web Station Anfitrião Virtual (até 30 websites), PHP/MySQL®, Suporte a aplicações de terceiros

Servidor de Impressora  
Nº Máx. de Impressoras: 2, Protocolos de Impressão: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS Printing, Google Cloud 
Print™, Servidor de Impressão Multifunções (MFP) (as funções MFP destinam-se apenas a PCs com 
Windows)

Centro de Registos Ligação SSL, Registar Rotação: 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Notificação por E-mail

Aplicações iOS/Android: DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS note, DS photo+, DS video

Aplicações Windows Phone DS audio, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Pacotes Adicionais

Surveillance Station
Nº de câmaras IP predefinido: 2, Nº Máx. de câmaras IP (necessárias licenças): 10 (com 2 licenças 
gratuitas para instalar 2 câmaras IP. Podem ser adquiridas licenças adicionais para expandir a quota 
de licenças.)

VPN Server Ligações máximas: 5, Método VPN: PPTP, OpenVPN, L2TP

Mail Station Interface de webmail para Mail Server, Receção de e-mails de múltiplas caixas de correio POP3, 
Servidor SMTP Personalizável

Antivirus Essential Análise de sistema completa, Análise programada, Personalização de Lista branca, Atualização 
Automática de definições de vírus

Cloud Station Transferência de ficheiros concorrente máxima: 128; Retenção de Histórico e Versões de ficheiros 
eliminados

Cloud Sync Data Sync com Cloud Services Públicos: Dropbox, Google Drive, Baidu, Microsoft OneDrive, Box e 
hubiC

DLNA/UPnP® Servidor multimédia Com certificação DLNA, PS3®/Xbox 360® Suporte

Download Station Protocolos de Transferência suportados: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Máximo de tarefas de transferências concorrentes: 30

Note Station Organização de Notas em Rich-Text com Controlo de Versões, Encriptação, Partilha, Incorporação 
Multimédia e Anexos

Outros Pacotes Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, Pacotes de terceiros

Ambiente e embalamento
Ambiente Conformidade com a Diretiva RoHS

Conteúdo da Embalagem Unidade principal DS215j, Nota de boas-vindas, Conjunto de acessórios, Adaptador elétrico AC, Cabo 
elétrico AC, Cabo LAN RJ-45

Acessórios opcionais Controlo Remoto, Conjunto de Licenças de Câmara, Suporte de Disco Tipo C 2.5”

Garantia 2 anos

*As especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes. 
1. O desempenho pode variar, dependendo do ambiente.
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