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Thiết bị lưu trữ tại nhà cho phép lưu trữ dữ liệu dễ dàng hơn! 

Trước tiên ñể hiểu ñuợc bộ lưu trữ mạng 1 cách ñơn giản. Thiết bị lưu trữ sẽ cho phép nguời 
dùng truy cập, sao lưu và tập trung các dữ liệu như phim, nhạc, ảnh và các file quan trọng 
khác, thậm chí ngay cả khi không có  nhà . Tự ñộng sao lưu HðH PC và Mac ñể tránh làm 
mất dữ liệu. Thiết bị lưu trữ có hỗ trợ thêm ổ ñĩa cứng thứ 2 ñê ñối chiếu với ổ ñĩa ñầu thứ 
nhất, ñảm bảo ñộ tin cậy lớn hơn ñối với những tài nguyên số ñược coi là không thể thay thế. 
Chia sẻ ảnh và phương tiện truyền thông số khác tới gia ñình và bạn bè qua Internet, và chia 
sẻ chúng với các thiết bị mạng trong gia ñình như hệ maý chơi game và ñầu chơi phưong tiện 
truyền thông. Giải phóng sức mạnh của mạng gia ñình với bộ lưu trữ Stora. 

Truy cập, sao lưu và tập trung 

Thiết bị lưu trữ nhạc, ảnh, hình ảnh và các dữ liệu 
quan trọng khác vào trung tâm hệ thống mạng 
nhà bạn 

� Tập trung toàn bộ phương tiện truyền 
thông kỹ thuật số(hình ảnh, nhạc và 
ảnh chụp) vào nơi an toàn 

� Trình duyệt nhanh, thời trang, dễ sử 
dụng dựa trên giao diện với bộ phương 
tiện truyền thông tích hợp 

� Truy cập nội dung từ bộ lưu trừ dễ dàng bất cứ nơi nào qua Internet 

� Chia sẻ các album hình ảnh và ảnh cùng gia ñình và bạn bè qua Internet 

� Dẫn phương tiện kỹ thuật số vòng quanh nhà bạn và mở ñược nó bằng các thiết bị 
bao gồm XBox®360, PS3 và tương thích với TV 

� Thêm 1 ổ cứng chỉ trong vài phút ñể bảo vệ các dữ liệu quan trọng khi ổ cứng lỗi 
hoặc bổ sung thêm lưu lượng ổ cứng 

� Dịch vụ tùy chọn bổ sung có thể bao gồm ñiện thoại cầm tay thông minh và bổ sung 
thêm dịch vụ ảnh trực tuyến như Flickr®! 

Dễ sử dụng 

Không cần ñến chuyên gia. Hệ thống ñược thiết kế cho người mới dùng lần ñầu, những người 
vốn không có sở thích làm quản trị mạng máy chủ. Cắm thiết bị vào trong hệ thống, chay ñĩa 
CD. Lúc này bạn có thể chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính trong gia ñình, tự ñộng sao lưu, chia 
sẻ hình ảnh qua trình duyệt Web và truy cập dữ liệu từ các thiét bị mạng khác.  Thậm chí bạn 
có thể upload các mục dữ liệu lên Facebook®! 

Truy cập dữ liệu từ bộ lưu trữ Stora ở bất kì ñâu! 

Kết nối với phương tiện kỹ thuật số và các file quan trọng khác mà không cần phải lo lắng khi 
ñi xa nhà! 

Thưởng thức nội dung từ Stora tại gia ñình, ngay cả khi ñi ñường 

 

Kết nối Internet ñể mở phương tiện truyền thông từ thư viện cá nhân của bạn. Cập nhật danh 
sách các bài hát, phim, ảnh mới nhất và hay nhất nếu không không thể xem ñược! 

 

 

 

Truy cập phương tiện truyền 
thông số (gồm hình ảnh, nhạc, 
ảnh chụp và các dữ liệu) từ một 
loạt các thiết bị bao gồm  các 
HðH Windows PC, Mac, 
UNIX/Linux, hệ máy chơi game 
Xbox360, PS3, ñầu phương tiện 
truyền thông kỹ thuật số, iTune, 
và thậm chí là tương thích với TV 

Sao lưuS ñưa các tệp tin quan 
trọng vùng an toàn và ñược bảo 
vệ phòng trường hợp bị lỗi ổ 
cứng. 

Tập trung các phương tiện 
truyền thông số ñược tập trung 
lại và chia sẻ với các thiết bị hay 
bạn bè và gia ñình trên toàn thế 
giới. 



Upload và download dữ liệu một cách ñơn giản 

 

Kéo và thả dữ liệu từ laptop của bạn tới Stora bất kì ñâu qua kết nối Internet. Download trực 
tiếp từ Stora – không tải về ñược nữa nếu dữ liệu ñã ñược tải về máy! 

Phương pháp bảo vệ Plug-and-play(cắm và nhận) 

ðưa toàn bộ dữ liệu quan trọng vào cùng một nơi chứa dữ liệu có thể ẩn chứa nhiều rủi ro. 
Không cần lo lắng bởi Stora có hỗ trợ ổ cứng thứ 2 nhằm ñối chiếu khôi phục cho ổ cứng thứ 
nhất. Có nghĩa là bạn có thể tăng gấp ñôi số lần bảo vệ bất cứ khi nào mà bạn muốn. Bạn có 
thể làm ñiều ñó trên máy bay, mà không cần phải sao chép hay di chuyển bất kỳ dữ liệu nào. 
Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng ổ ñĩa thứ 2 ñể bổ sung thêm lưu lượng ổ cứng khi cần. Với 
Stora, lựa chọn là của bạn. 

 

Tiêu thụ ñiện năng thấp, hiệu năng cao 

Stora không chỉ hoạt ñộng yên tinh trong sinh hoạt ở bất cứ ñâu mà còn thiết kế cho tiêu thụ 
ñiện năng thấp mà vẫn ñảm bảo hiệu năng cao như mong muốn. Stora cũng có khả năng 
“spin down” ổ ñĩa sau một thời gian không hoạt ñông và bộ hẹn giờ power on/off ñể bạn có 
thể ñặt ở chế ñộ tắt máy khi không cần dùng nhằm tiết kiệm ñiện năng. 

Giải phóng sức mạnh mạng nhà bạn với Stora 

Phát 1 bộ phim trên hệ máy chơi game console. Download các file quan trọng từ sân bay. 
Thưởng thức bộ sưu tập nhạc trong phòng khách sạn. Upload các bức ảnh của bạn từ bãi biển 
rồi chia sẻ chúng tới những người bạn của mình qua  Facebook®. Với Stora quyết ñịnh nằm 
trong tay bạn! 

  



 

Dịch vụ có trả phí Stora Premium 

Thêm các tính năng cao cấp hơn cho Stora với dịch vụ Stora Premium!*  
Ngoài các tính năng rất tuỵệt vời và dễ sử dụng, bạn có thể nâng cấp cho Stora Premium* và 
thêm các chức năng mới hiện tại gồm có: 

� Truy cập mạng di ñộng – Truy cập ñể nghe nhạc từ iPhone, upload các bức ảnh từ 
Blackberry®, xem nội dung trên Windows® Mobile Phones và nhiều tính năng khác! 

� Website Integration – Tự ñộng upload các bức hình lên Flickr. Sử dụng tính năng 
RSS ñể cùng thưởng thức với bạn bè những bức ảnh vừa mới cập nhật. 

� Cooliris Integration – Xem các bức hình chụp và media với phần mềm Cooliris 3D 
Flying Wall hoặc hiện thị nội dung trình chiếu với hình ảnh chuyển ñộng mượt mà và 
chuyển tiếp. 

� Không giới hạn người sử dụng – Mở thêm các chức năng cho gia ñình và bạn bè 
cùng trải nghiệm với khả năng tạo nhiều hơn 3 tài khoản cho người sử dụng. 

� Secure FTP – Theo dõi ñể ñảm bảo các thông tin từ xa ñược khóa an toàn? Thêm 
tính năng FTPS cho Stora. 

� Tự ñộng nâng cấp – nâng cấp miễn phí cho toàn bộ tính năng mới của Stora 
Premium trong thời gian ñăng ký. 

*Miễn phí 30 ngày sử dụng dịch vụ Premium bao gồm; áp dụng 1 khoản thu phí hàng năm với 
giá $19.99. Phí bảo hiểm dịch vụ bao gồm: hỗ trợ cho Flickr, Cooliris, RSS feeds, không giới 
hạn tài khoản người dùng, tăng cường truy nhập từ xa bao gồm ñiện thoại di ñộng có tính 
năng duyệt Web và cho phép nâng cấp các tính năng cao cấp hơn trong tương lai. 

 Thông số kỹ thuật 

 

Web Browsers Supported 

� Microsoft® Internet Explorer™ 6.0+ 
� Netscape® Navigator™ 7.0 
� Safari 1.22+ 
� Mozilla Firefox® 1.03+ 

General 

� NETGEAR Stora Home Media Server for music, photos and videos 
� Two (2) Serial ATA channels 
� Compatible with SATA and SATA II HDD 
� 10/100/1000 Gigabit Ethernet 
� USB 2.0 port 
� Embedded 256 MB flash memory for OS 
� Powerful processor for fast transfer speeds and smooth media streaming 
� Supports Windows®, Mac®, Linux®/UNIX clients 
� Setup wizard and easy browserbased interface 
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* Miễn phí 30 ng
với giá $19.99. Phí bảo hiểm dịch vụ bao gồm: hỗ trợ cho Flickr, Cooliris, RSS feeds, 
giới hạn t
tính năng duy
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 Includes Stora Desktop Applications for Windows and Mac for automatic backups, 
easy connection and more 

 RAID 1 Mirroring to protect against disk failure 
 JBOD feature to unlock the total capacity of both drives (no protection)

Media Streaming 

 DLNA certified 
 Windows Media® 7 compliance 
 Stora embedded media player support:  

- Image: JPG, GIF, PNG 
- Audio: MP3 
- Video: MPEG-4 (H.264), MOV, FLV 

 Other file types are supported by your PC’s browser and media player for either 
direct streaming or download and play 

USB Device Support 

 USB Printers 
 USB hard disks, flash drives and digital cameras (View in your Stora interface or 

backup from Stora) 

Green Features 

 Ultra low Power consumption 
 Energy Star compliant Power supply 
 Disk spin down 
 on/off power scheduler 

Physical Specifications 

 Dimensions: (H x W x D): 175.25 x 150 x 146 mm (6.90 x 5.91 x 5.74 in)
 Weight: 1.36 kg (3 lb)(without a hard disk) 

Package Contents 

 NETGEAR Stora 
 12V, 5A power adapter, localized to country of sale 
 Power cable 
 Ethernet cable 
 Quick installation guide 
 Warranty card 
 Resource CD 

ỗ trợ kỹ thuật trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua sản phẩm.

ễn phí 30 ngày sử dụng dịch vụ Premium bao gồm; áp dụng 1 khoản thu phí h
ới giá $19.99. Phí bảo hiểm dịch vụ bao gồm: hỗ trợ cho Flickr, Cooliris, RSS feeds, 
ới hạn tài khoản người dùng, tăng cường truy nhập từ xa bao gồm ñiện thoại di ñộng có 

tính năng duyệt Web và cho phép nâng cấp các tính năng cao cấp h

ản phẩm liên quan 

HOME THEATRE INTERNET CONNECTION KIT - XAVB1004

 Biến bất kỳ ổ cắm ñiện nào thành kết nói mạng tốc ñộ ca
 Dễ dàng kết nối tới TiVo®, Slingbox™, hệ máy chơi game console, ho

 

DIGITAL ENTERTAINER LIVE - EVA2000  

ộ phương tiện truyền thông HDTV, YouTube phim ảnh v

 Xem phim, nghe nhạc, thưởng thức bộ sưu tập hình 
máy tính ngay trên TV nhà bạn. Thưởng thức các ñoạn clip tr
video truyền hình trực tiếp khác. 

CAR POWER ADAPTER - CARP1000  

 ðược sử dụng trên ô tô, xe tải, SUVs, RVs và xe kéo hàng s
năng lượng phổ 

Stora Desktop Applications for Windows and Mac for automatic backups, 

to unlock the total capacity of both drives (no protection) 

Other file types are supported by your PC’s browser and media player for either 

USB hard disks, flash drives and digital cameras (View in your Stora interface or 

Dimensions: (H x W x D): 175.25 x 150 x 146 mm (6.90 x 5.91 x 5.74 in) 

ản phẩm. 

ử dụng dịch vụ Premium bao gồm; áp dụng 1 khoản thu phí hàng năm 
ới giá $19.99. Phí bảo hiểm dịch vụ bao gồm: hỗ trợ cho Flickr, Cooliris, RSS feeds, không 

ờng truy nhập từ xa bao gồm ñiện thoại di ñộng có 
ấp các tính năng cao cấp hơn trong tương lai. 

XAVB1004  

ết nói mạng tốc ñộ cao 
ơi game console, hoặc TV 

ảnh và nhiều hơn nữa 

ình ảnh ñược lưu trữ trên USB và 
ởng thức các ñoạn clip trên YouTube™ và các 

à xe kéo hàng sử dụng bộ chuyển ñổi 



 Thông tin hỗ trợ 

 

 

 
 
Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam 

Công ty TNHH Máy tính NETCOM Co.,Ltd 

Trụ sở chính:                                                  Chi nhánh: 

Số 65 Xã ðàn - ðống ða - Hà Nội                     402 Cao Thắng - Phường 12 - Q.10 - TP HCM 

Tel: 84-4-35737747                                        Tel: 84-8- 38682982 

Fax: 84-4-35737748                                       Fax: 84-8-38682928 

Email: support@netcom.com.vn 

www.netgearvietnam.vn 

 
 
 
 


