
Főbb jellemzők

DiskStation DS413j

Saját felhő kiépítése
A Synology DS413j segítségével ön akár 16 TB adatot és fájlt is központosíthat 
és megoszthat munkatársaival és barátaival. Amennyiben ön hasznosnak 
találja ezt a fájlkezelési módot, a Cloud Station használatával saját 
felhővel rendelkezhet a különböző számítógépek közötti fájleléréshez és 
-szinkronizáláshoz. Nincs szükség egy router konfigurálására a DS413j távoli 
eléréséhez, a Synology ezCloud használatával ön könnyedén kiterjesztheti a 
lefedettséget az internetre.
Kezelje fájljait a Synology DS413j eszközön a File Station segítségével, ami 
könnyű fájlnavigációt biztosít a DiskStation eszközön, lehetővé téve fájlok 
határok nélküli másolását, áthelyezését, törlését, átnevezését, feltöltését, illetve 
letöltését.
Ha ön mindig úton van, a Synology a praktikus DS file alkalmazást kínálja 
iPhone®, iPad® és Android™ felhasználók számára. A Synology DS413j eszközön 
tárolt bármilyen anyaghoz most már távolról, az interneten keresztül is 
hozzáférhet a DS file használatával.

Rugalmas tároláskezelés
A Synology Hybrid RAID (SHR) automatikusan felépít egy, a telepített 
merevlemezekre alapozott adatvédelemmel rendelkező optimális RAID kötetet, 
így nem kell azonos méretűeknek lenniük a merevlemezeknek, miközben 
továbbra is felkínálja a kézi beállítási lehetőséget haladó felhasználóknak.
Több kötet RAID-en lehetővé teszi egynél több kötet létrehozását egy RAID 
struktúrán, és így rugalmas és hatékony módot biztosít a tárolás valamennyi 
rendelkezésre álló merevlemezre kiterjedő kezeléséhez. Ha felmerül a kötetek 
bővítésének igénye, egyszerűen rendeljen több tárhelyet a felhasználói 
felületethez, és a DSM bármiféle szolgáltatási zavar nélkül elvégzi a többit Ön 
helyett.

Sokoldalú multimédia központ otthon
A DS413j beépített médiaszerverével ön digitális multimédia tartalmat 
sugározhat a Synology DiskStationről egy médiaeszközre, például egy sztereó 
rendszerre, Sony™ PlayStation® 3-ra és Microsoft® XBox 360-ra. Videókat és 
zenét sugározhat egy DLNA®/UPnP® kompatibilis TV-készülékre is, így élvezheti a 
DiskStationön tárolt kedvenc filmjeit vagy tévéműsorait. A nappalija máris jobbá 
vált.
A felhasználók egyszerűen kezelhetik a zenelejátszást, így a heverőjükről is 
élvezhetik a teljesen digitalizált zenehallgatás élményét, ha a DS413j eszközt 
egy otthoni sztereó rendszerhez csatlakoztatják az iPad, iPhone és Android 
számára szánt DS audio alkalmazás használatával.

 ● Optimális ár/teljesítmény 

arány

 ● Hatékony biztonsági mentés 

megoldások

 ● Problémamentes 

rendszertelepítés

 ● Futtatás Synology DiskStation 

Manageren (DSM)

Synology® DiskStation DS413j egy költségvetésbarát 4-tálcás NAS kiszolgáló 
kis irodai és otthoni használatra, kifejezetten arra tervezve, hogy a megoldást 
kínáljon a fájltárolásra és -megosztásra, tekintettel az adatvédelemre az otthoni 
környezetben, és mindezt alacsony áramfogyasztás, csendes működés és 
megbízhatóság mellett.



Ossza meg emlékeit barátaival
A Photo Station egyszerűsíti fénykép, videó és blog megosztását a 
nyilvánossággal. A téma személyre szabásához, bloghoz, és a felhasználói jogok 
beállításaihoz hasonló funkciók a Photo Stationt a legmodernebb életmód-
megosztó központtá teszik az interneten. A Photo Station automatikusan 
szinkronizálja az albumot a Facebookhoz, így most már még szorosabban 
összefonódik az ön társadalmi életével.

24x7 letöltő kiszolgáló
A Download Station 24x7 BT, FTP, HTTP, eMule, és NZB letöltőközpontként 
funkcionál számítógép nélkül. Az eMule és BT keresőmotor további desktop 
alkalmazások telepítése nélkül tesz lehetővé keresési és letöltési képességet.
Az RSS feed funkció közvetlenül hozza el önnek a legújabb frissítéseket. Több RSS 
feed-et is megrendelhet, ami az ön valamennyi kedvenc letöltését kilistázza, és 
a letöltési folyamat teljesen automatizált.

Készítsen biztonsági másolatot valamennyi fontos fájljáról
A Synology DS413j központosított biztonsági mentés célt biztosít valamennyi 
PC/Mac® számítógéphez a házban. A PC-felhasználók a Synology ingyenes 
Data Replicator szoftverének használatával készíthetnek biztonsági mentést a 
Synology DS413j-re, a Mac OS X® felhasználók pedig kiélvezhetik az integrált 
Apple® Time Machine® lehetőségeit. A web-alapú biztonsági mentés varázsló 
biztosítja az adatok biztonsági mentését a Synology DS413j eszközről egy másik 
Synology DiskStation-re vagy egy külső merevlemezre USB kapcsolaton keresztül.

Problémamentes rendszertelepítés
A Web Assistant egy olyan web-alapú segédprogram, amely minden 
DiskStationt a lehető legkönnyebben telepíthetővé tesz. A telepítésre 
az ön meglévő webböngészőjében kerül sor, valamennyi létfontosságú 
rendszerkomponens néhány egyszerű lépésben történő felállításával. 
Gyorsindítás widgettel kombinálva a felhasználók egyszerre járhatják be a DSM 
operációs rendszert, és állíthatják be azt azonnali felhasználásra.

Nyugalom adattitkosítással
A Synology DS413j olyan titkosító motorral van felszerelve, amely leveszi a 
főprocesszorról a titkosítással kapcsolatos számítási feladatok terhét, így segítve 
a DiskStation fájlátviteli sebességének javítását.
Az adatvédelem mindenféle méretű üzleti vállalkozásban fontos dolog. A 
korábban csak vállalati szintű hardveren keresztül elérhető csúcskategóriás 
funkciók most a Synology DS413j segítségével már a kis és közepes vállalkozások 
számára is elérhetők. A DS413j megosztás szintű AES 256-bites titkosítást biztosít, 
így segítve a merevlemezekhez történő jogosulatlan hozzáférési kísérletek 
megelőzését.

Energiahatékony, hűvös és csendes dizájnnal
A Synology DS413j tervezésekor észben tartották az energiahatékonyságot. 
Nemcsak hogy nagyobb ventillátorral és intelligens légáramlattal van 
ellátva a rendszer napi 24 órában és heti 7 napon át történő futásához, 
de zajcsillapító rendszere igazán csendessé is teszi (18,9 dB), PC társaival 
összehasonlítva. A több ütemezett be-/kikapcsolás, valamint a merevlemez-
hibernálás támogatása tovább csökkentheti az áramfogyasztást és a működési 
költségeket.
Minden Synology-termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, 
és újrahasznosítható csomagolóanyagokkal van csomagolva. Nemzetközi 
polgárként a Synology elismeri a felelősségét, és folyamatosan azért dolgozik, 
hogy csökkentse valamennyi gyártott termék környezetre gyakorolt hatását.

1. ábra: Médiaszerver
A DS413j eszközön található zene és 
videók DLNA/UPnP TV-re sugározhatók, 
így ön problémamentesen élvezheti 
kedvenc filmjeit vagy tévéműsorait.



Műszaki adatok
Hardver
CPU Marvell Kirkwood 1,6GHz

Hardveres titkosító motor Igen

RAM méret DDR3 512 MB

Belső HDD/SSD 3,5” vagy 2,5” SATA (II) X 4 (merevlemezeket nem tartalmaz)

Maximális belső kapacitás 16 TB (4 X 4 TB merevlemez) (Az aktuális kapacitás a kötettípusoktól függően különbözni fog.)

Külső HDD interfész 2X USB 2.0 port

Méret (Ma x Sz x Mé) 184 mm X 168 mm X 230 mm

Súly 2,23 kg

LAN 1 X Gigabit

Wake on LAN/WAN Igen

Zajszint1 18,9 dB(A)

AC bemeneti tápfeszültség 100 V - 240 V

Tápfrekvencia 50 Hz - 60 Hz, egyfázisú

Működési hőmérséklet 5°C - 35°C (4,44°C - 35,00°C)

Tárolási hőmérséklet -10°C - 70°C (15°F - 155°F)

Relatív páratartalom 5 - 95 % RP

Áramfogyasztás2 31,56 W (hozzáférés), 7,68 W (HDD hibernálás)

Alkalmazások
File Station Virtuális meghajtó, távoli mappa

Megoldások a biztonsági mentésre
Hálózaton keresztüli biztonsági mentés, Helyi biztonsági mentés, Desktop Backup (Windows: Synology Data 
Replicator; Mac: Apple Time Machine biztonsági mentés alkalmazás), Megosztott mappa szinkronizálása - 
Maximális feladatszám: 2, Konfiguráció biztonsági mentés

Levélkiszolgáló Támogatott levélkiszolgáló protokollok : POP3, SMTP, IMAP

FTP kiszolgáló Sávszélesség-ellenőrzés, Egyedi FTP passzív porttartomány, Anonymous FTP, Átviteli napló

Web Station Virtuális gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL®, harmadik fél által gyártott alkalmazások támogatása

Nyomtató kiszolgáló  
Maximális nyomtatószám: 2, Nyomtatási protokollok: LPR, CIFS, IPP, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, 
Többfunkciós nyomtató (Multi Functional Print - MFP) kiszolgáló (az MFP funkciók csak Windows® PC-hez 
vannak)

iOS/Android alkalmazások DS photo+, DS audio, DS cam, DS file, DS finder

Windows Phone alkalmazások DS finder

Csatlakozók és gombok

LAN Port

Power 
gomb

LED kijelzők

Ventilátorok

Tápfeszültség port
RESET

USB 2.0 portok



Kiegészítő csomagok

Surveillance Station Alapértelmezett IP kameraszám: 1, MAXIMÁLIS IP kameraszám (licencek szükségesek): 5 (1 ingyenes licenc 1 
IP kamera telepítéséhez. A licenc-kvóta bővítéséhez további licencek vásárolhatók.)

Directory Server LDAP könyvtárkiszolgáló, LDAP adatbázis biztonsági mentése és helyreállítása

VPN Server Maximális csatlakozások : 5, VPN módszer: PPTP, OpenVPN™

DHCP Server Független DHCP Server különböző hálózati interfészeken, több alhálózat támogatása, Címfenntartás

Syslog Server SSL kapcsolat, naplórotáció: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesítés

Mail Station Webmail interfész a Levélkiszolgálóhoz, levelek fogadása több POP3 postafiókról, testreszabható SMTP 
szerver

Antivirus Essential Teljes rendszerellenőrzés, ütemezett ellenőrzés, fehér lista testreszabása, automatikus vírusdefiníció-frissítés

Time Backup Maximális feladatszám : 1, több fájlverzió megőrizve, azonnali fájlhelyreállítás

Cloud Station Maximális egyidejű fájlátvitel: 128, előzmény és törölt fájlverziók megőrzése

DLNA/UPnP médiakiszolgáló PS3®/Xbox 360® támogatás

Download Station Támogatott letöltő protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maximális egyidejű letöltési feladat : 20

Egyéb csomagok Photo Station, Audio Station, iTunes® szerver, harmadik fél által gyártott csomagok

Általános
Hálózati protokollok CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)

Fájlrendszer EXT4, EXT3 (csak külső lemez), FAT (csak külső lemez), NTFS (csak külső lemez)

Tároláskezelés
Maximális fájlrendszer-méret: 16 TB, Maximális belső kötetszám: 128, Maximális iSCSI Target célszám: 10, 
Maximális iSCSI LUN szám: 10, támogatott RAID típus : Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, 
RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10

Fájlmegosztás képesség Maximális felhasználói fiók: 1024, Maximális csoport: 256, Maximális megosztott mappa: 256, 
Maximális egyidejű CIFS/AFP/FTP kapcsolat : 128

Jogosultság Windows hozzáférés-vezérlő lista (Access Control List - ACL)

Könyvtárszolgáltatás Windows ADS tartomány-integráció, LDAP-integráció

Biztonság FTP SSL/TLS segítségével, IP automatikus blokkolása, tűzfal, Hálózaton keresztüli titkosított biztonsági mentés 
Rsync segítségével, HTTPS kapcsolat

Segédprogramok Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator

Támogatott kliensek Windows XP és újabb, Mac OS X 10.5 és újabb, Ubuntu 9.04 és újabb

Támogatott böngészők Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5

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

Környezetvédelem és csomagolás
Környezet RoHS-szabványnak megfelelő

A csomag tartalma DS413j főegység, telepítőlemez, üdvözlőkártya, összeszerelési eszközök, AC tápkábel, AC tápadapter, RJ-45 
LAN kábel X1

Opcionális kiegészítők Távirányító, kameralicenc-csomag

Garancia 2 év

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt. 
1. Teljesen leterhelve Seagate® ST31000520AS merevlemezzel/merevlemezekkel működés közben; Két G.R.A.S. 40AE típusú mikrofon, mindegyik a DiskStation elejétől 

és hátuljától 1 méternyire felállítva; Háttérzaj: 17,1 dB(A); Hőmérséklet: 24,2˚C; Páratartalom: 63 %; A dB(A) értékre vonatkozó további adatokért lásd http://www.
memtechacoustical.com/facts.asp

2. 4 Western Digital® 3 TB-os WD30EZRS merevlemezzel mérve. A számok különböző környezetekben eltérhetnek.
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