
DiskStation DS214play

Tökéletes szórakoztató központ
A Synology DS214play egy kifejezetten a felhasználók számára tervezett kész 
médiakiszolgáló, hogy maximális szórakozást élvezhessenek NAS eszközükön. 
A DS214play kétmagos processzorral és 1 GB RAM-mel rendelkezik, valamint 
a ma elérhető legmagasabb szintű fogyasztói NAS-sal, és átlagosan 111 MB/
sec olvasási és 101 MB/sec írási sebességet biztosít RAID 1 konfigurációban 
és Windows® környezetben. A beépített lebegőpontos egység nem csak a 
főprocesszor összteljesítményét javítja, de különleges előnyt jelent a miniatűr-
feldolgozás felgyorsításában is, és frissítően új élménnyé varázsolja a fényképek 
megtekintését a DS214play eszközön. A hardvergyorsítású átkodoló motorral 
ellátott DS214play 1080p Full HD videó-átkódolásra képes menet közben. 
A felhasználók most már kiélvezhetik a kizárólag a DS214play által nyújtott, 
kívánság szerintien jó minőségű videó-átkódolást.

Személyes multimédia bank
A DS214play segítségével ön könnyedén kezelheti multimédia tartalmait és 
megoszthatja azokat Windows, Mac®, és Linux® platformok között. A Photo 
Station intuitív kialakítása lehetővé teszi, hogy ön könnyedén szervezhessen 
fényképeket testreszabott kategóriákba, intelligens albumokba és 
blogbejegyzésekbe, és néhány kattintással olyan közösségi weboldalakhoz 
kapcsolhassa azokat, mint a Facebook, Twitter, Plurk és Picasa. Az Audio Station 
beépített dalszöveg-pluginnel, Internetes rádióval rendelkezik, és a minőségi 
lejátszás érdekében támogatja a DLNA, AirPlay®, és Bluetooth hangszórókat. A 
Video Station segítségével ön filmeket és TV-műsorokat tekinthet meg online, 
illetve DVB-T/DVB-S stick segítségével rögzítheti kedvenc műsorait.

Sokoldalú tárolókiszolgáló
A DS214play teljes körű külső tároló integrációval is rendelkezik, és két 
SuperSpeed USB 3.0 és egy eSATA interfészt kínál a hátsó, egy SD kártya 
és egy USB 2.0 interfészt pedig a mellső panelen, valamint egy Copy 
gombot, ami lehetővé teszi az egykattintásos másolást az SD/USB eszközről 
a DS214play eszközre. Tervezésekor mind a biztonságot, mind pedig a 
kényelmet szem előtt tartották, ezért a DS214play az új, szerszám nélkül 
cserélhető merevlemeztálcákat tartalmazza, így a felhasználók csavarok és 
csavarhúzók nélkül rögzíthetik a 3,5"-os merevlemezeket. Eközben a DS214play 
a működés közben cserélhető merevlemeztálcákat is támogatja az azonnali és 
kockázatmentes merevlemezcsere érdekében. 

 ● 1080p Full HD videó átkódolás 

menet közben

 ● Dual Core CPU lebegőpontos 

egységgel támogatva

 ● 111 MB/s olvasás, 101 MB/s 

írás1

 ● SuperSpeed USB 3.0 funkciók

 ● DLNA® kész médiaszerver

 ● Csavar nélküli meghajtótálca 

dizájn és működés közbeni 

cserélhetőség támogatása

 ● Futtatás Synology DiskStation 

Manageren (DSM)

Főbb jellemzők

A Synology® DiskStation DS214play egy kéttálcás NAS, amit úgy terveztek, 
hogy tökéletes médiaközpontként szolgálja önt. A DS214play a multimédia 
feldolgozásra van optimalizálva, célja a kiváló minőségű fénykép, zene és 
videó streaming iránti egyre növekvő igény kielégítése, a NAS minden más 
szempontjának kompromisszummentes megtartása mellett.



Mindenholi/Mindenkori elérhetőség
A Synology olyan mobil alkalmazásokat biztosít, amelyek lehetővé teszik, 
hogy ön még utazás közben is kiélvezhesse multimédia könyvtárának teljes 
változatosságát, lehetővé téve, hogy ön elérhesse a DS214play eszközön 
otthon tárolt privát albumait, zenéit és videó gyűjteményeit. Az iOS, Android™ 
és Windows Phone platformokon elérhető DS photo+, DS audio, és DS video 
mobilizálja az ön Photo Station, Audio Station és Video Station eszközét, és sok 
terabájtnyi tartalmat hoz testközelbe. Mi több, a DS download lehetővé teszi az 
ön számára a letöltési feladatok távoli kezelését és felügyeletét, miközben a DS 
file segítségével hozzáférhet a DS214play tartalmához, amikor csak szükséges.

DLNA kész médiaszerver
A DS214play kész DLNA DMS (Digital Media Server - Digitális médiaszerver), így 
kész médiaszerverként is szolgál, amely képes digitális multimédia tartalmak távoli 
lejátszás céljából történő hosztolására. Ha egyszer a DS214play már egy vezeték 
nélküli routerhez van csatlakoztatva, akkor mindenféle előkonfigurálás nélkül 
képes zene, fényképek vagy videók sugárzására DLNA-kompatibilis eszközökre, 
így lehetővé téve a felhasználók számára, hogy nagyobb képernyőkön vagy 
minőségi hangszórókon át élvezhessék gyűjteményüket. A Synology még 
azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a DS audio használatával 
böngésszék és válasszák ki a DiskStation tartalmakat, hogy aztán az egyazon 
helyi hálózaton belül található DLNA lejátszó segítségével lejátsszák azt.

Könnyű beállítás és kezelés
Gyorsindítás widgettel kombinálva a felhasználók egyszerre járhatják be a DSM 
operációs rendszert, és állíthatják be azt azonnali felhasználásra. A komplikált 
routerkonfigurációkhoz nem szokott felhasználók számára, illetve azoknak, 
akik egyszerűen csak időt szeretnének megtakarítani, a Synology EZ-Internet 
varázslója leegyszerűsíti az internetes hozzáférés beállításának folyamatát a 
Synology DS214play-hez. Az EZ-Internet varázsló átsegíti önt valamennyi hálózati 
beállításon, beleértve a tűzfalat, porttovábbítást, PPPoE-beállítást és DDNS-
regisztrációt. A DSM többfeladatos webes felhasználói kezelőfelülete lehetővé 
teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg több alkalmazást futtassanak egy 
böngészőlapon és azonnal váltsanak közöttük. A Synology Hybrid RAID lehetővé 
teszi, hogy ön elérje a merevlemeze maximális kihasználtságát, miközben 
adatredundancia segítségével biztonságosan tartja tárolóját.

Futtatás Synology DiskStation Manageren (DSM)
A Synology DiskStation Manager (DSM) egy olyan webalapú operációs 
rendszer, amely privát felhő szolgáltatást biztosít. Az ön mindennapi életének 
megkönnyítésére tervezték.
A beépített Csomagkezelési központ lehetővé teszi, hogy ön letölthesse 
és telepíthesse a különlegesen az ön egyedi igényei számára tervezett 
csomagokat. Mindehhez csak kattintania kell párat.
Az egyszerű interfész lehetővé teszi a tárolókapacitás minimális súrlódással 
történő megszerzését és konfigurálását. Biztosítja az ön személyes felhőjének 
teljes ellenőrzését, és ön bárhol hozzáférhet ahhoz. A Synology DSM segít önnek 
maximalizálni a termelékenységet és minimális erőfeszítéssel a legtöbbet kihozni 
digitális eszközeiből.

Energiahatékony, hűvös és csendes dizájnnal
A Synology DS214play 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, PC társaival összehasonlítva. A merevlemez 
hibernálás 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.

Vezeték nélküli multimédia 
sugárzás
A DS214play multimédiás szórakoztató 

központtá változtatja a nappaliját.

Mindenkori elérhetőség
Férjen hozzá bárhol DiskStationjéhez 

a Synology mobil alkalmazásainak 

használatával.



Műszaki adatok
Hardver
CPU Intel Atom Dual Core 1,6 GHz

Hardveres átkódoló-motor Igen (Hardveres átkódoló video-kodek: H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1)

Memória DDR3 1 GB

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

Maximális belső kapacitás 8 TB (2 X 4 TB merevlemez) (Az aktuális kapacitás a kötettípusoktól függően különbözni fog.)

Működés közben cserélhető HDD Igen

Külső tároló interfész USB 3.0 port X 2, USB 2.0 port X 1, SD kártya nyílás X 1, eSATA port X 1

Méret (Ma x Sz x Mé) 165 mm X 108 mm X 233,2 mm

Súly 1,27 kg

LAN Gigabit X 1

Vezeték nélküli támogatás Igen (vezeték nélküli adaptereket nem tartalmaz)

Wake on LAN/WAN Igen

Időzített be-/kikapcsolás Igen

AC bemeneti tápfeszültség 100 V - 240 V

Tápfrekvencia 50 Hz - 60 Hz, egyfázisú

Működési hőmérséklet 5°C - 35°C (40°F - 95°F)

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

Relatív páratartalom 5 - 95 % RP

DSM műszaki adatok
Hálózati protokollok CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Fájlrendszer Belső: EXT4
Külső: EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ (Csak olvasható)

Tároláskezelés Maximális fájlrendszer-méret: 16 TB, Maximális belső kötetszám: 256, Maximális iSCSI Target célszám: 10, 
Maximális iSCSI LUN szám: 10, támogatott RAID típus : Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID

Fájlmegosztás képesség Maximális felhasználói fiók: 2048, Maximális csoport: 256, Maximális megosztott mappa: 256, Maximális 
egyidejű CIFS/AFP/FTP kapcsolat : 256

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, Cloud Station

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,            
  

Csatlakozók és gombok
1 LED kijelzők

2 SD kártya nyílása

3 USB 2.0 port

4 Copy gomb

5 Tápfeszültség gomb

6 Ventilátor

7 RESET gomb

8 USB 3.0 port

9 Kensington biztonsági nyílás

10 LAN Port

11 eSATA port

12 Tápfeszültség port
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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 : 4, Konfiguráció biztonsági mentése

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, iOS nyomtatás, Google Cloud Print™, 
Többfunkciós nyomtató (Multi Functional Print - MFP) kiszolgáló (az MFP funkciók csak Windows PC-hez 
vannak)

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

Windows Phone alkalmazások DS audio, DS file, DS finder, DS photo+, DS video 

Kiegészítő csomagok

Video Station Hardveres átkódolás: akár 1080p, Hardveres átkódoló video-kodek: H.264 (AVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, 
VC-1

Surveillance Station Alapértelmezett IP kameraszám: 1, MAXIMÁLIS IP kameraszám (licencek szükségesek): 8 (1 ingyenes licenc 1 
IP kamera telepítéséhez. A licenc-kvóta bővítéséhez további licencek vásárolhatók.)

Directory Server LDAP Directory Server, LDAP adatbázis biztonsági mentése és helyreállítása

VPN Server Maximális csatlakozások : 15, VPN módszer: PPTP, OpenVPN, L2TP

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 : 4, több fájlverzió megőrizve, azonnali fájlhelyreállítás

Cloud Station Maximális egyidejű fájlátvitel: 256; előzmény és törölt fájlverziók megőrzése

DLNA/UPnP® médiakiszolgáló DLNA tanúsítású, PS3®/Xbox 360® támogatás

Download Station Támogatott letöltő protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maximális egyidejű letöltési feladat : 50

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

Környezetvédelem és csomagolás
Környezet RoHS-szabványnak megfelelő

A csomag tartalma DS214play főegység, üdvözlőkártya, tartozékcsomag, AC tápkábel, AC tápadapter, RJ-45 LAN kábel

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. A teljesítmény adatok különböző környezetekben változnak. A Synology elkötelezett a teljesítmény folyamatos javítása iránt. A legfrissebb számokat lásd www.synology.com.
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