
Частен сървър  
за личния мултимедиен “облак”

Системата ICY BOX IB-NAS6210 на германския производител RaidSonic осигурява обширна 
функционалност и удобен достъп до съхраненото в домашната мрежа съдържание от 
всяко място в света с връзка към Интернет.

През последната година на пазара за-
почна да се налага едно сравнител-
но ново поколение устройства за Full 

HD забавления, което се радва на все по-
голяма популярност – компактните и еле-
гантни системи от тип “set-top-box”, спо-
собни да възпроизвеждат на телевизор в 
дневната съхраняваните в компютърните 
устройства у дома цифрови колекции от 
аудио и видео файлове с висока резолюция. 
Най новото устройство ICY BOX IB-NAS6210 
на германския производител RaidSonic оба-
че е нещо повече от това – то е истински 
домашен мултимедиен сървър, който оси-
гурява както възможности за съхранение 
и споделяне, така и достъп до всички мул-
тимедийни файлове от практически всяко, 
свързано с Интернет място.

Всеки медиен сървър ICY BOX IB-NAS6210 
осигурява достъп до защитен с парола уеб-
сайт, чрез който можете да се наслаждава-
те на домашната си филмотека или колек-
циите си от музика и снимки, независимо 
къде се намирате и по всяко време. Освен 
това имате възможности да споделяте съ-
държанието с приятели или колеги навсякъ-
де по света – просто като настроите пра-
вата за достъп до файловете, които жела-
ете да споделите. Всеки потребител ще 
може да съставя собствени колекции в сек-
цията "MyLibrary" или "OurLibrary", която е 
за потребителски групи. “Гостите” пък ще 
могат да разглежда съдържанието, което 
им предлагате в съставяните от вас “Ал-
буми” за видео, музика или снимки. 

Гъвкавост и мобилност
Медийните сървъри ICY BOX работят 

безпроблемно с всякакви устройства, спо-
собни да се свързват с Интернет – настол-
ни и преносими РС системи и Mac-ове, съв-
местими с DLNA медийни плейъри, гейм кон-

КомелСофт Мултимедия представя

золи като Xbox360 и Sony PS3, както и с ТВ 
техника, оборудвана с LAN интерфейс.

Лесна употреба
Ако смятате, че трябва да имате екс-

пертни познания, за да настроите и вкара-
те в употреба медийния си сървър, греши-
те. Достатъчно е да имате компютър с 
бърз Интернет достъп, след което просто 
свържете ICY BOX системата с домашния 
маршрутизатор и следвайте подробните 
инструкции от инсталационния диск. 

Необятна сигурност
Няма защо да се притеснявате и за без-

опасността на информацията си, защото 
всичко се съхранява в хард диска и домашна-
та мрежа на потребителя, а не в неизвес-
тен мрежов сървър или “социална мрежа”. 
Всички данни са защитени с firewall, а при 
желание можете да направите резервни ко-
пия на ключовата си информация – опера-
ция, която става изключително лесно бла-
годарение на One Touch Backup функцията, 
позволяваща бекъп на флашка или друг вън-
шен диск с USB интерфейс. Можете да свър-
жете резервния си диск също през eSATA ко-
нектора и да си устроите RAID 1 конфигу-
рация за редовно осъществяване на огле-
дални копия. 

Високо качество
Дори само външният вид на ICY BOX и 

бързия поглед към характеристиките на ус-
тройството е достатъчно красноречив – 
солиден алуминиев корпус, възможности за 
безинструментен монтаж на хард дискове 
и мощна хардуерна конфигурация, включва-
ща 1,2-гигахерцов процесор на Marvel и 256 
MB собствена SDRAM памет, осигуряващи 
безпроблемна обработка на няколко инфор-
мационни потока едновременно.

Основни характеристики 
на мрежовия медиен сървър 
ICY BOX IB-NAS6210
Наслаждавайте се на свободата да ползвате 
цялата си мултимедийна колекция навсякъде 
по света през Интернет, централизирана 
и организирана с помощта на мрежовия 
сървър ICY BOX. Ето накратко основните 
възможности и характеристики на това 
съвременно устройство:

• Възможности за споделяне на съдържание и 
аудио/видео стрийминг с много потребители 
едновременно
• Плейбек на мултимедийно съдържание от 
домашната  мрежа  и  DLNA с ъвместими 
устройства, включително XBox360 и Sony PS3 
конзоли и мрежови телевизори 
• WEB-базиран интерфейс и подробен setup wizard 
за лесна инсталация и настройка 
• Поддръжка на Time Machine backup (за MAC 
платформи)
• Мощен Marvel чип 6281 с работна честота 1,2 GHz
• възможности за вграждане на  3.5-инчов SATA 
хард диск с капацитет до 2 TB
• Поддръжка на LAN 10/100/1000 Mbps, RJ-45
• Мрежов достъп през Samba и UPnP AV
• 2x USB 2.0 и 1x eSATA интерфейси
• Допълнителен USB 2.0 порт за OTB и принт 
сървър
• Възможност за огледален бекъп на външни 
устройства, свързвани през eSATA порт
• Easy-Swap HDD гнезди и безинструментен 
монтаж на хард диска 
• Поддръжка на Windows XP/Vista и Windows 7 плюс 
MAC OS >10/X
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