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QNAP KoiBox-100W
Cena

2 835,21 zł

Dostępność

Mała ilość

Numer katalogowy

QNA_KOIBOX100W

Kod producenta

KoiBox-100W

Kod EAN

4713213519943

Producent

QNAP

Opis produktu

QNAP KoiBox-100W
Model KoiBox-100W jest wyposażony w system operacyjny do prowadzenia konferencji wideo KoiMeeter, dzięki czemu
stanowi idealny zamiennik dla kosztownych systemów konferencyjnych opartych na SIP. Model oferuje także zapewniające
dodatkowe korzyści funkcje bezprzewodowej projekcji 4K, czterokanałowej komunikacji oraz lokalnej pamięci masowej.
Tworzenie prywatnych spotkań za pomocą KoiBox-100W zapewnia większe bezpieczeństwo i prywatność w porównaniu ze
spotkaniami w chmurze publicznej, a funkcja automatycznego odpowiadania oferuje większą wygodę w niektórych
środowiskach użytkowania. Oprócz możliwości prowadzenia prywatnych spotkań, model KoiBox-100W usprawnia
komunikację pomiędzy różnymi platformami, pozwalając na połączenia z Zoom®, Skype™, Microsoft Teams®, Cisco
Webex® oraz Google Meet™.
Możliwości QNAP KoiBox:

Projekcja bezprzewodowa 4KDwa wyjścia HDMI 2.0 do bezpośredniego odtwarzania multimediów 4K HD
Brak wentylatorów
Czterokanałowa komunikacja
Możliwość dołączania do spotkań w chmurze
Udostępnianie ekranów telefonów komórkowych
Instalacja 1 dysku 2.5" SATA 3 / SATA II, obsługa dysków do 8TB każdy
1x HDMI
Obsługuje WiFi oraz Bluetooth

Podstawowe funkcje dysku sieciowego QNAP dla domu:
Wbudowane centrum multimedialne.
Dyski sieciowe QNAP umożliwiają na słuchanie muzyki, przeglądanie zdjęć i oglądanie filmów wideo
bezpośrednio na urządzeniu lub transkodowaniu tych multimediów do dowolnego urządzenia w
sieci. Dzięki wbudowanym aplikacjom QTS będziemy mogli przesyłać obraz i dźwięk z filmów, zdjęć
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oraz muzyki bezpośrednio do telewizora, tabletu oraz smartfona. Zarządzaj własnymi kolekcjami
multimediów już teraz!
Swobodne korzystanie z multimediów dzięki sterowaniu wielostrefowemu.
KoiBox może działać jako wielostrefowy system multimedialny, który wypełni każdy zakątek
domu wybranymi multimediami. Zdjęciami, plikami muzycznymi i wideo z serwera HS-264 można
zarządzać centralnie i przesyłać je strumieniowo do różnych pomieszczeń przy użyciu urządzeń
Bluetooth® i USB (dotyczy tylko transmisji strumieniowej muzyki) oraz technologii HDMI,
DLNA®, Apple TV® i Chromecast™
Bezpieczeństwo danych.
Niezależnie od tego, gdzie przetrzymujesz swoje wrażliwe dane, nieuczciwe osoby zawsze próbują
wykorzystać słabości systemu. Na pomoc przychodzą dyski sieciowe QNAP. Dzięki wbudowanemu
kontrolerowi RAID, wbudowanemu szyfrowaniu, programowi antywirusowemu oraz
zaawansowanej kontroli dostępu zabezpieczymy swoje dane przed ich utratą.
KoiMeeter.
Wystarczy podłączyć KoiBox-100W do wyświetlacza HDMI oraz do sieci, i gotowe. W połączeniu z
niedrogimi kamerami i mikrofonami można łatwo rozpocząć konferencje wideo i prezentacje
bezprzewodowe, bez konieczności wprowadzania skomplikowanych ustawień. Wystarczy zadzwonić
do innego urządzenia KoiBox-100W, systemu KoiMeeter, aplikacji mobilnej KoiMeeter lub
kompatybilnego systemu SIP (np. Avaya® lub Polycom®), aby rozpocząć konferencję wideo w
wysokiej rozdzielczości lub dołączyć do innych sal konferencyjnych w chmurze.
Dowiedz się więcej na temat systemu QNAP QTS:

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Gwarancja oraz wsparcie: Standard , EPA Care Pack (+ 68,82 zł )

Specyfikacja sprzętowa
KoiBox-100W
Procesor

Intel® Celeron® dual-core 1.8GHz
Pamięć systemowa
Pamięć flash
Wnęki dysków
Port Gigabit Ethernet
Wi-Fi / Bluetooth
Wyjście HDMI
Port USB
Czujnik podczerwieni
Przyciski
Kontrolki LED
Zasilacz
Gniazdo linki zabezpieczającej
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
Waga netto
Temperatura pracy i wilgotność względna

4GB DDR4
M.2 2242 SSD 30GB
1 x 2.5-inch SATA (HDD/SSD not included)
1 x 1GbE RJ45
Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax, Bluetooth 5.2
1 x HDMI 1.4b output
4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
Yes, supports remote controller (RM-IR004)
1 x Power button
Power status
(On: blue, Standby: blue breathing light, Off: red)
36W, 100-240V DC, 50/60Hz
1x Kensington security slot
232 x 152 x 45 mm
1.09 kg (2.4lbs)
0 ~ 40˚C ( 32˚F ~ 104˚F )，5 - 95% RH non-condensing

Uwaga: W celu zapewnienia wydajności systemu i stabilności używaj wyłącznie modułów pamięci firmy QNAP. W
urządzeniach NAS wyposażonych w kilka gniazd pamięci należy używać modułów QNAP o identycznych
specyfikacjach.
Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet
uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.
* Środowisko testowe
poziomu dźwięku: Patrz ISO 7779; Maksymalne obciążenie dysku twardego; pozycja obserwatora; przeciętne
dane z odległości 1 metra na wprost działającego serwera NAS.
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Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze
względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.
Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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