
Klíčové funkce

DiskStation DS213j

 ● Zpracování multimédií 
pomocí procesoru 
s podporou jednotky čísla 
s plovoucí desetinnou 
čárkou

 ● Velkokapacitní 
paměť RAM o velikosti 
512 MB určená pro 
multitasking

 ● Rychlost čtení více než 
100 MB/s, rychlost zápisu 
70 MB/s

 ● Podpora funkce Probuzení 
přes LAN

 ● Chladná a tichá skříň

 ● Mediální server 
s certifikací DLNA®

 ● Funguje s programem 
Synology DiskStation 
Manager

Synology® DiskStation DS213j je cenově dostupný dvoušachtový server NAS určený 
malým kancelářím a domácím uživatelům, nabízí však především řešení ukládání, sdílení 
a zabezpečení souborů v domácí prostředí a vyznačuje se nízkou spotřebou energie, 
tichým provozem a spolehlivostí. Systém DiskStation Manager (DSM) zajišťuje snadné 
používání a celou řadu funkcí.

Vysoce výkonné zpracování multimédií pomocí 
inteligentní správy spotřeby
Na základě konfigurace RAID 1 v prostředí systému Windows® nabízí 
server Synology DS213j rychlost čtení více než 100 MB/s a rychlost 
zápisu 70 MB/s. Díky tomu zabere sdílení celého videa v kvalitě Blu-ray 
méně než 3 minuty. Integrovaný procesor s podporou jednotky čísla 
s plovoucí desetinnou čárkou zajišťuje rychlejší zpracování miniatur 
a prohlížení fotografií, které mají různé rozlišení. Velkokapacitní paměť 
RAM o velikosti 512 MB zajišťuje maximální rychlost při spouštění většího 
počtu aplikací pro multimédia.

Server Synology DS213j byl navržen s ohledem na úsporu energie. 
Nabízí výkonný ventilátor o průměru 92 mm a funkci inteligentního 
proudění vzduchu, čímž je zajištěno nepřetržité chlazení systému. 
Funkce omezování hluku nabízí tichý provoz srovnatelný s hlukem ve 
veřejných prostorách knihovny. Spotřebu energie a provozní náklady 
může dále snížit funkce Probuzení přes LAN/WAN, vícenásobné 
plánované zapnutí/vypnutí a režim spánku pevných disků.

Bezpečné uložení dat na serverech Synology
Server DS213j a diskové pole Synology Hybrid RAID nabízí rovnováhu 
mezi kapacitou úložiště a redundancí dat. Díky tomu si můžete vytvořit 
úložné místo a také jej využívat (pro pokročilé uživatele je k dispozici 
možnost vlastní konfigurace diskového pole RAID). Server DS213j 
představuje zároveň ideální řešení centralizovaného zálohování: 
z počítačů na server NAS, ze serveru NAS na jiný server NAS, ze 
serveru NAS na periferní úložná média (jako například disk USB) nebo 
ze serveru NAS na vzdálené úložiště, a to pomocí celé řady možností.



Obrázek 1) Centrum osobní 
zábavy

Server DS213j promění váš 
obývací pokoj ve fantastické 
centrum zábavy, a to díky 
integrovanému serveru NAS 
a připojení k Internetu.

Obrázek 2) Nepřetržitá 
dostupnost

Díky mobilní aplikaci Synology 
budete mít své centrum zábavy 
nebo kancelář kdekoli s sebou.

Portál pro stahování s nepřetržitým provozem
Utište svůj hlad po datech pomocí Download Station, portálu pro 
stahování s nepřetržitým provozem. Díky vestavěnému komplexnímu 
vyhledávači BT můžete vyhledávat a stahovat soubory několika 
kliknutími. Stačí už jen vypnout počítač a server DS213j stáhne veškerý 
obsah přímo do centralizovaného úložiště. Díky aplikaci DS download 
na telefonech iPhone® nebo Android™ můžete provádět správu úloh 
stahování kdekoli na cestách.

Centrum osobní zábavy
Užívejte si multimédia zcela snadno pomocí aplikací Audio Station 
a Video Station. Vyhledávejte filmy a TV seriály na Internetu nebo si 
nahrajte své oblíbené programy pomocí zařízení DVB-T a přehrávejte 
je na všech zařízeních, včetně Windows, Mac®, DLNA, AirPlay®, 
Bluetooth, iOS, Android a Windows Phone.

Pořizujte pomocí svého mobilního telefonu fotografie a pomocí funkce 
Okamžité odesílání je automaticky odešlete na server DiskStation. 
Poté je bude možné sdílet pomocí aplikace Photo Station nebo 
prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, Plurk a Picasa.

Nepřetržitá dostupnost
QuickConnect a EZ-Internet dokážou na serveru DS213j zcela snadno 
nastavit přístup přes Internet. Nechybí podpora mobilních aplikací 
Synology pro veškeré oblíbené činnosti, včetně aplikací DS photo+, 
DS audio a DS video pro přístup k multimédiím odkudkoli, aplikací 
DS download, DS file a DS cloud pro bezproblémové stahování/
přístup/synchronizaci a aplikace DS cam pro zabezpečení domova. 
Server NAS si tak můžete v podstatě užívat kdekoli a kdykoli.

Používá program Synology DSM
Synology DiskStation Manager (DSM) je webový operační program, 
který nabízí službu privátního cloudu. Díky němu bude váš každodenní 
život jednodušší.

Integrované Centrum balíčků umožňuje stahování a instalaci 
balíčků vytvořených přesně pro vás, ať už se jedná o sdílení souborů 
pomocí technologie cloud, sdílení fotografií v online albu, nastavení 
prostředí VPN nebo dokonce nastavení antivirového programu na 
ochranu vašeho systému. Stačí pouze několik kliknutí.

Jednoduché rozhraní umožňuje velmi snadné vytváření a konfiguraci 
kapacity úložiště. Nabízí úplnou kontrolu privátního cloudu a umožňuje 
přístup odkudkoli. Díky Synology DSM dosáhnete maximální 
produktivity a získáte ještě více ze svých digitálních materiálů.



Technické údaje
Hardware
CPU Marvell Kirkwood 1,2 GHz

Plovoucí desetinná čárka Ano

Hardwarové šifrování Ano

Velikost paměti RAM DDR3 512 MB

Interní pevný disk/Disk SSD 3,5” nebo 2,5” SATA (II) x 2 (pevné disky nejsou součástí balení)

Max. interní kapacita 12 TB (2X 6TB pevné disky) (Skutečná kapacita se liší v závislosti na typu svazku.)

Rozhraní pro externí pevný disk 2X porty USB 2.0

Rozměry (VxŠxH) 165 mm X 100 mm X 225,5 mm

Hmotnost 0,91 kg

LAN 1X Gigabit

Probuzení přes LAN/WAN Ano

Bezdrátová podpora Ano (bezdrátové hardwarové klíče nejsou součástí balení)

Hladina hluku1 17,0 dB(A)

Vstupní střídavé napětí 100 V až 240 V

Frekvence napájení 50 Hz až 60 Hz, jednofázové

Provozní teplota 5 °C až 35 °C (40 °F až 95 °F)

Teplota skladování -10 °C až 70 °C (15 °F až 155 °F)

Relativní vlhkost 5 % až 95 % RV

Spotřeba energie2 19,82 W (Přístup), 3,65 W (Režim spánku pevných disků)

Údaje systému DSM
Max. systémová velikost souboru 16 TB

Max. počet interních svazků 256

Max. počet cílů iSCSI Target 10

Max. počet jednotek iSCSI LUN 10

RAID Podpora Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0 a RAID 1

Podpora rozšiřovací jednotky Synology Ne

Max. počet uživatelských účtů 512

Max. počet skupin 128

Max. počet sdílených složek 256

Max. počet úloh synchronizace 
sdílených složek

2

Max. počet souběžných připojení CIFS/
AFP/FTP/File Station

64

Synology Web Assistant (instalační 
program)

Ano

Připojení a tlačítka

Tlačítko Power

Kontrolky LED
Ventilátor

Port USB 2.0

Síťový port LAN

Napájecí port
Tlačítko RESET



Balíčky rozšíření
Cloud Station Maximální počet souběžných připojení: 64, Ukládání historických a odstraněných verzí souborů

VPN Server Maximální počet připojení : 5, Způsob připojení k VPN: PPTP, OpenVPN™

Time Backup Maximální počet úloh : 1, Uložení několika verzí souboru, Okamžité obnovení souboru

Surveillance Station
Výchozí počet IP kamer #: 2, Max. počet IP kamer # (jsou vyžadovány licence): 5 (1 bezplatná licence pro 
instalaci 1 IP kamery. Chcete-li používat další kamery, můžete si zakoupit dodatečné licence.)

Download Station
Podporované protokoly stahování: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maximální počet souběžných úloh stahování : 30

Ostatní balíčky
Antivirus Essential, Audio Station, DHCP Server, Directory Server, DNS Server, Zálohování Glacier, Zálohování 
HiDrive, iTunes® Server, Poštovní server, Mail Station, Mediální server, Photo Station, Radius Server, Syslog 
Server, Video Station, balíčky třetích stran

Obecné
Síťové protokoly CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)

Systém souborů EXT4, EXT3 (Pouze externí disk), FAT (Pouze externí disk), NTFS (Pouze externí disk)

Oprávnění Seznam Windows ACL (Access Control List)

Directory Service Integrace domény Windows ADS, Integrace LDAP

Zabezpečení FTP přes SSL/TLS, Automatický blok IP adres, Brána firewall, Šifrová síťová záloha přes rsync, Připojení HTTPS

Nástroje Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator

Podporovaná klientská zařízení Windows XP a novější, Mac OS X® 10.5 a novější, Ubuntu 9.04 a novější

Podporované prohlížeče Chrome, Internet Explorer®: 8, Firefox®, Safari® : 5

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

Životní prostředí a balení
Životní prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení
Hlavní jednotka DS213j, Instalační disk, Úvodní poznámka, Sada pro sestavení, Napájecí kabel AC, Napájecí 
adaptér AC, Kabel LAN RJ-45 X1

Volitelné příslušenství Dálkový ovladač, Licenční balíček pro kamery

Záruka 2 roky

*Parametry modelů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Nejnovější informace naleznete na stránkách www.synology.com. 
1. Plně vybavené Seagate® ST31000520AS v provozu; Dva mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, každý umístěný 1 metr od přední a zadní části stanice DiskStation; Hluk na pozadí: 17,1 

dB(A); teplota: 24,2 ˚C; Vlhkost: 63; Více informací o hodnotě v dB(A) můžete nalézt na adrese http://www.memtechacoustical.com/facts.asp
2. Spotřeba energie je měřena při plné implementaci pevných disků Western Digital® 3TB WD30EZRS.
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Hlavní sídlo
Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., 
Taipei, Taiwan
Tel.: +886 2 2552 1814 
Fax: +886 2 2552 1824

Spojené království
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH,
Spojené království
Tel.: +44 1908 366380

Německo
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Německo
Tel.: +49 211 9666 9666

Severní a Jižní Amerika
Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road, 
Bellevue, WA 98005, Spojené státy 
americké
Tel.: +1 425 818 1587

Francie
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
Francie
Tel.: +33 147 176288


