II

rovnaké ako na dvojdiskovom modeIi NsA-320.

Cena:99 EUR

r

Zapožiča|:ZyXEL

zrxel lSn320 kral'uie
řýGhIosIným

rebríčkom

ZyXEL NSA-320

a

oproti

konkuřencii
dosahuie až

ZyXEL N54.320 prináša oproti

dvoinás0bné

modeIu NSA-3l0 nielen moŽnosť

ÍýchIosIi

pripojenia dvojice diskov, ale

dá|ových
pren0sov

rozširujedoÍupnúpamáťRAM':.:..|,.:::\7.|.:..|:...
aŽ na 512 MB. Pribudol aj d,alší port USB, a|e

konektor

eSATA už absentuje. Je to škoda, pretoŽe aj naprlek

použitiu dvojice pevných diskov by sme oceniIi aj

softvérová výbava je zhodná

vysokorýchIostné spojenie

31

s

externým diskom na

s

jednodiskovým NSA-

0 a poskytuje vynikajúce moŽnosti. Napriek

tomu

rých|u mlgráciu dát. Model N5A.320 by to určite efek.

nemÓže konkurovaťvybavenejšímmodeIom od

tivne využi|, kedže spomedzi všetkých testovaných

spoIočnosti QNAP okrem servera iTunes a webového
prehIiadača súborov je dostupný aj muItimediá|ny

serverov dosahujejednoznačne najvyššie rýchIosti,
RýchIosť čítania90 MB/s sa uŽ pribIiŽuje k teoretickej

rých|oÍi 1 Gbit/s sieťového spojenia. Rýchlosť zápisu

prehrávač, ktorý s pomocou moduIov v internetovom prehIiadači dokáže zobrazovať videá, obrázky

je prib|ižne 50 MB/s, na čo nestačíani server Asus

a hudbu priamo v prostredí prehliadača' okrem toho

NAS-M25. Miernou degradáciou oproti N5A-310 pre-

je dostupná aj s|užba v|astného b|o9u a Webového

š|o najmá te|o servera, ktoré je

zhotovené |en z p|astu.

Aspoň mierne to kompenzuje zváčšený 6 cm venti|átor, ktorý pracuje neustá|e a pri vysokej záťaŽi produ.
kuje výraznejší hIuk. Je to spÓsobené najmá zvýšenou

servera s podporou PHP a MySQL. Pomerne zaujímavá funkcionaIita je prepojenie so sluŽbami FIickr
a

YouTube, na ktoré móžetejednoducho upIoadovať

svoje uIoŽené súbory.

potrebou chIadenia, kedže spotreba eIektÍickej
energie vyskakuje v špičkách až do 30 W. Bohatá

>

Cena: 198 EUR

r

Zapožiča|:ZyXEL

NizkopÍofilorrý chladiě do ŠtÍhlychskriniek

Noctuanrřr-LřE

medzi najmodernejŠie chladiČe zaraďujú modely S VeŽovitou konŠtrukciou. Takéto Chladiče sÚ vysoké, a preto nie sú vhodné
do Úzkych skriniek alebo malýCh HTPC počÍtačov.KeďŽe tento Segment
V SÚČasnosti Sa

poČÍtačoVraStie' Noctua uviedla nový chladiČ NH-Ll2, ktorý má v prÍpade

pouŽitia jedného ventilátora výsku len 66 mm.

l t
]!
l !

ízkoprofl|ové ch|adiče sú určenédo

V prípade použitia

počítačovs obmedzeným priestorom

spodného venti|átora

vskrinke.Tomu zodpovedá aj ch|adiaci

táto výška eíe d,aIej

výkon, ktorýje oproti chIadičom vežovitej kon-

zmenší. MontáŽ na

štrukcie výrazne nižší.To aŽ tak neprekáža, kedže

váčšine beŽných

tieto počítače5ú určenéskór na tichú prevádzku

zákIadných dosiek

ako na maximá|ny výkon. Z ponik|ovanej medenej

ATX tak predstavuje

F
-

l
l

'

BeŽné záIladné d0sky

maiúsnízkoprofi|ovými
Gh|adicmi pr0b|émy

-

na doske ASUS PBP67
PB0 b0|o možné ch|adič

sa

nam0n|ovať |8n Y i€dn0m
smGr0

I
I

Ch|adIaci bIok obI|opuiú
dYa 120 a 92 mm

vcnIi|á|0řy

zák|adne vychádza štvorica 6 mm širokých

problém. ChIadič sme tes.

trubičiek heatpipe, ktoré sa rovnomerne rozpre.

tovali na zák|adnej doske ASUS

v tele chIadiča. So

zvyšujúcimsa výkonom

stúpaIi tepIoty ešte výraznejšie aŽ do nebez-

stierajú cez celý chladiaci blok. Te|o ch|adiča tvorí

PBP67 PRO, kde ho bo|o moŽné namontovať len

pečných hodnÓt. Keby boIo možné vhodnejšie

60 nízkoprofi |ových ponikIovaných chIadiacich

vjedinom smere zo štyroch ponúkaných. Ak bude-

otočenie chladiča, ceIková tepIota by sa badatelhe

Iistov, ktoré obkIopuje dvojica venti|átorov od

te chIadič pouŽívať na zák|adnej doske s dostatoč-

zníŽi|a.Okrem testu

rovnakého výrobcu. Menší venti|átor NF-B9 PWM

ne nízkymi pasívnymi chladičmi, montáž bude aj

vyskúšaIiaj režim s jediným spodným ventiláto-

vd,aka vzorovému upevňovaciemu mechanizmu

rom. Takto boI ch|adič schopný bezpečne och|adiť

s

priemerom 92 mm sa nachádza medzl chIadiacim

bIokom a zák|adňou chIadiča, zatia|'čo váčší
']20

mm NF-Fl2 PWM ležínavrchu ch|adiaceho

bIoku. obidva Venti|átoÍy 5ú od chladiaceho bIoku

s

dvojicou venti|átorov sme

ve|,mi jednod uchá'

120 W procesor. V testovaní sme

Testujeme

a ch|adič sme

pokračovali

vyskúšaliajv čisto pasívnom reŽime

bez venti|átorov. PouŽitý procesor bez integrova.

oddelené pomocou 9umených podIoŽlek, ktoré
zabraňujú prenosom vibrácií. S pouŽitím obidvoch
Venti|átoíov má ch|adlč výšku 93 mm, no v prípade
pouŽitia jediného spodného venti|átora sa zníži na

Ako testovací procesor pos|úžiI lnteI i5 i2500k,

nej grafickej karty má príkon pribliŽne B0 W, a|e

ktorý po masívnom pretaktovaní vyŽaduje ve|,mi

tepIota

kvaIitné chIadenie. Už pri prvom testovaní

88 "C. So 65 W procesorom a dobre vetranou skrin-

dvoma venti|átormi sme naraziIi na strop Výkonu

kou by teda nema| byť prob|ém ani pri pasivnom

skve|ých 66 mm.

na úrovni prib|iŽne 150 W. Ch|adič dosahova| vyni-

chIadení.

Noctua NH-L12 je kompatibiIná so všetkými

kajúce teploty aŽ do výkonu

'120

s

obi-

W, ked'sa aj vd,aka

súčasnepouŽívanými socketmi, ale ch|adiace Iisty

neefektívnemu otočeniu chladiča

sa nachádzajú vo výške |en 43 mm nad základňou'

heatpipe začaIo akumuIovať tep|o v zák|adni, a nie

a

trubičiek

V

tomto reŽime postupne vystúpila až na

cena:49'90EUR

r

Zapožičal:Noctua
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