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Turbo Station
Enclosure NAS mini  untuk pBngguna rumahan
yang butuh kemudahan pakai .

MENGGUNAKAN harddisk ekstermal t idak melulu harus melalui
koneksi USB atau Firewire. Ada cara yang fleksibel, terlebih jjka
harddisk yang dipakai ingin dibagi ke pengguna lain: menggunakan
casing (enclosure) harddisk yang djbekali kemampuan Network
Attached Storage (NAS). Dengan iniAnda dimungkinkan untuk
membagi kapasitas harddisk tanpa butuh pC yang selalu hidup.

Nah, j ika memang ini yang dibutuhkan, t idak ada salahnya melirik
QNAP Turbo Staiion ini. Dalam paket penjualannya memang tidak
disertakan harddisk, yang beradiAnda harus membelinya secara
terpisah. Toh demikian QNAP Turbo Station memang ditujukan bagi
pengguna yang sudah memilikj harddisk atau yang ingin memilih
sendiri kapasitas harddisk sesuai kebutuhan. Sekadar intormasi.
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PERANGKAT KVM yang kerap digunakan untuk berD r--
dari saru PC ke PC lain tanpa harus melepas kabet k - - jEf
ditemukan dimana-mana. Bentuknya pun beragam c:- --..
yang b€sar dan bisa menangani sampai puluhan rc. 

--ciyang sederhana dan pas digunakan untuk penelguoa -_ -.3-a,
kantor kecil. Nah ,a1:

Kec i: _3:

nampaknya
pas disandingkan dengan
perangkal yang mampir ke Lab kami
ini,

Sederhana dan tidak neko-neko, demikian kesa. :r:,=*d
yang kami dapat saat melihat perangkat KVM ini. Se3.--.ir--
karena perangkat tidak banyak menyediakan tombc .--r::5
yang rumit, bahkan kamicuma menemukan satu rc-:! -J.r_-^|r.keseluruhan operasional perangkat. Dari tombol rn tr:-r:ttr-.1
nantinya bisa berpindah darisatu PC ke pC lain se-,-=:r:--r-_n
Sesuai namanya, total PC yang bisa dihubungkan c-- ,F-
perangkat l(Vlvl ini adalah 4 buah, lengkap dengar .e_.-_r:a.:
dan mouse Ps/2-nya, Sebagai pelengkap, disedraia-.. r-.a-
LED tambahan untuk menginlormasikan pC yang 

-:3-gterhubung dengan konsol administrasi.
BagiAnda yang sering menggunakan l(VM pa_{ ̂": :@$

akan bermasalah dengan proses instalasidan p€.g-_-.i3-
KVIV ini. Begitupun dengan yang pertama kaii rne-a..: .',i!r
linggal hubungkan saja
monitoi keyboard, dan
mouse untuk administrasi
ke sisi yang memiliki
gambar masing,masing
piranti tadi dan hubungkan
CPU ke pod video,
keyboard, dan mouse yang
ada di sisi pinggar KVM
pun srap Deroperast,

BENTUKNYA yang
mungil seda fungsi yang
sederhana adalah 2
keunggulan yang dimiliki
KVM ini, Anda yang
pemula pun pasti mudah
memakainya karena
memang tidak dibutuhkan
banyak syarat untuk
menggunakan perangkat
ini. Sayang, ketiadaan
tombol power membuat
perangkat ini harus
senantiasa hidup, kecuali
dengan mutus sumber
dayanya.

QNAP Turbo Station mampu
harddisk berkapasitas 750G8
Iebih.

Dari sisi teknologi, QNAP
Turbo Station memiliki
tasil i tas koneksi dan fitur
yang sangat lengkap. Anda
brsa menemukan 3 jenis port
di belakang badannya yang
berfungsi untuk koneksi
QNAP ke perangkat lain (LAN
dan eSATA) dan perangkat
lain ke QNAP (USB). yang
menarik adalah keberadaan
pod eksternal SATA (eSATA).
Port inimemungkinkan
enclosure dikoneksikan ke pod
SATA di PC atau notebook
untuk mengoptimalkan
akses data. Tetapij ika ingin
menggunakannya dalam

',fl11!il;ffi1?"1i-i1,,"- !lm"

menampung
atau

ethernet yangiisediakan,

KEUNGGULAN QNAP
Turbo Station terletak
pada fasilitas koneksi yang
terbilang lengkap. Bahkan
di sisi depan tersedia
koneksi USB tambahan
yang bisa dimanfaatkan
untuk menghubungkan
perangkat dengan flashdisk
atau harddisk eksternal lain.
Intormasi LED yang tersedia
juga sangat lengkap
dan bisa membantu
Anda mengetahuistatus
operasional. Sayang,
desain casing yang

lampau tertutup,
nbah tidak adanya

lgin tambahan (kipas)
rsi menaikkan suhu

et ka bekerja
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