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Lưu trữ tại nhà dễ dàng với Netgear STORA 

Cuối cùng những thiết bị lưu trữ cho gia ñình cần cáu hình ñơn giản dễ hiểu. Netgear Stora giúp 
cho việc chia sẻ lưu trữ và bảo vệ dữ liệu, các tệp tin nhạc số, phim ảnh, hay album ảnh trên 
bất kỳ những thiết bị giải trí trong hệ thống mạng gia ñình. Chia sẻ các album ảnh với bạn bè 
và gia ñình. Tải ảnh lên các trang web mạng xã hội như facebook dễ dàng. Tự ñộng sao lưu từ 
máy tính với hệ ñiều hành window thông thường và những máy tính chạy hệ ñiều hành Mac, loại 
bỏ những lo lắng về sự không tương thích. Netgear Stora thậm chí hỗ trợ cấu hình cho ổ cứng 
thứ hai có thể sửa lỗi chô ổ cứng thứ nhất, ñảm bảo ñộ tin cậy cao về dữ liệu ñối với những 
thiết bị kỹ thuật số. Netgear Stora tăng cường  

Truy cập, sao lưu và tập trung dữ liệu  

Netgear Stora giúp lưu trữ âm nhạc, hình ảnh, phim 
ảnh và những dữ liệu quan trọng, thiết bị ñược ñặt 
tại trung tâm mạng của ngôi nhà 

� Tập trung tất cả các dịch vụ giải trí (phim 
ảnh, âm nhạc) tại vị trí an toàn   

� Truy cập nhanh, kiểu dáng, dễ sử dụng 
giao diện web với tích hợp tính năng chơi 
nhạc media player  

� Chia sẻ các album ảnh, phim ảnh cho bạn 
bè thông qua Internet  

� Bảo vê tất cả thư mục thông qua việc sao lưu lên ổ ñĩa thứ 2  
� Hỗ trợ tính năng Swap có thể cấu hình ổ cứng thêm trong ít phút mà không phải sử 

dụng thêm bất cứ công cụ nào.  
� Tính năng Optional Premium  giúp cho việc truy cập từ xa và chia sẻ các dịch vụ giải 

trí theo cấp ñộ mới. 

NETGEAR Stora:  Kho lưu trữ ảo cho hệ thống mạng  

NETGEAR Stora ñáp ứng giải pháp lưu trữ mạng 

 
*full remote access is a Premium feature, for more details please see the bottom of this page 

Dễ dàng sử dụng  

Sử dụng thiết bị không cần cấu hình nhiều. Netgear Stora ñược thiết kế cho những người sử 
dụng lần ñầu nhưng không muốn làm quản trị hệ thống.  Lắp ñặt thiết bị vào hệ thống, cà ñặt 
tiện ích trên ñĩa CD ñi kèm. Sau ñấy thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa những máy tính với nhau, tự 
ñộng sao lưu dữ liệu, chia sẻ album ảnh thông qua web và truy cập  nội dung từu các thiết bị 
khác trong mạng. Thậm chí cả việc tải lên Facebook! 

Kết nối qua Internet ñể xem, chia sẻ và thưởng thức các tập tin khi ñang ở xa nhà  

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ truy cập các tập tin giải trí 
số trên nhiều máy tính trong hệ 
thống mạng với các hệ ñiều hành 
Window, Macs, Unix/Linux hay 
các thiết bị giải trí số như 
Xbox360, PS3,  iTunes và thậm 
chí tương thích với cả TV. 

Tiến hành sao lưu những dữ liệu 
quan trọng sang vị trí an toàn 
tránh ñược vệc mất dữ liệu khi ổ 
ñĩa hỏng. 

Tập trung những dịch vụ giải trí 
số và chia sẻ thông quan hững 
thiết bị số, chia sẻ với bạn bè và 
gia ñình trên toàn thế giới. 



 

 

Bảo vệ tính năng cắm là chạy Plug-and-play   

Nếu lưu trữ toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng có thể gây ra những rủi ro khi ổ ñĩa lỗi. Với Netgear 
Stora hỗ trợ ổ cứng thứ 2 ñể sao lưu dự phòng cho ổ ñĩa thứ nhất. Vì vậy có thể tăng khả năng 
bảo vệ dữ liệu. Việc sao lưu dự phòng ñược tiến hành khi thiết bị ñang hoạt ñộng mà không cần 
sao chép và di chuyển dữ liệu. 

Nâng cấp lên phiên bản Stora Premium với nhiều tính năng nổi bật  

Với những tính năng cơ bản dễ sử dụng của phiên bản Stora, bạn cũng có thể nân gcaaps lên 
phiên bản Stora Prenium với nhiều tính năng thú vị như: 

� Thưởng những nội dung từ Stora khi ñang ở nhà hay trên ñường di chuyển 
 

 
 
Kết nối qua Internet ñể thưởng thức các dịch vụ giải trí từ thư viện cá nhân. Lưu cập 
nhật những danh sách những bài hát, phim ảnh hay album ảnh mới nhất. 

� Tải xuổng và tải lên dễ dàng 
 

 
 
Với kết nối Internet có thể tùy chỉnh Stora ở khắp mọi nơi. 
Tải dữ liệu xuống trực tiếp từ Stora mà không mất dữ liệu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Thưởng thức theo cách bạn muốn 
 

 
 
Với phiển bản Prenium, có thể thưởng thức những hình ảnh như trên tường  với tính 
năng Cooliris™ 3D. Thậm chí việc truy cập lưu trữ Stora tới iPhone, Blackberry hay ñiện 
thoại với hệ ñiều hành Window Mobile!  

*A free 30 day trial of Premium Services is included; thereafter an annual charge of $19.99 is 
applicable. Premium Services include: support for Flickr, Cooliris, RSS feeds, unlimited user 
accounts, enhanced remote access including web-enabled phones and future premium feature 
upgrades. 

 

 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 Ethernet  
� USB 2.0 port  
� Embedded 256 MB flash memory for OS  
� Supports Windows®, Mac®, Linux®/UNIX clients  
� Setup wizard and easy browser-based interface  
� Includes Stora Desktop Applications for Windows and Mac  
� RAID 1  

Media Streaming  

� DLNA certified  
� Windows Media® 7 compliance  
� Stora Media Application embedded 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  

USB Device Support  

� Printers  
� USB HDD and flash drives (View in your Stora interface or backup from Stora)  

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  

 



 Yêu cầu hệ thống
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Digital Entertainer Live 
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Powerline AV Adapter Kit with Ethernet Switch 
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ProSafe™ 12 Port Gigabit Managed Switch 

� 
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 Thông tin 

 

 
Nhà phân ph

Công ty TNHH Máy tính NETCOM Co.,Ltd

Trụ sở chính:

Số 65 Xã 

Tel: 84-4

Fax: 84-4

Email: support@netcom.com.vn

www.netgearvietnam.vn

 
 
 
 

ầu hệ thống 

 Hỗ trợ hệ ñiều hành Microsoft® Windows® Vista, XP Home or Pro (SP1 or SP2), 
Macintosh® OS X, Linux®  

 Hỗ trợ kết nối router và băng thông rộng cho truy cập từ xa

ản phẩm liên quan 

Digital Entertainer Live - EVA2000  

 Hỗ trợ thiết bị giải trí và ti vi chuẩn HD, YouTube™, 
 Thưởng thức phim ảnh, âm nahcj và hình ảnh lưu trữ trong thiết bị USB v

trên TV. Thưởng thức YouTube™ và các dịch vụ trực tiếp

Powerline AV Adapter Kit with Ethernet Switch - XAVB1004v2

 Dễ dàng kết nối  TiVo®, Slingbox™, máy chơi game và TV

ProSafe™ 12 Port Gigabit Managed Switch - GSM7212  

 Chú ý: Sản phẩm này ñã ñược thay thế 
 If Nếu không tìm thấy sản phẩm này, vì phiên bản GSM7212 ñ

bằng phiên bản cao hơn GSM7328FS 
 

Thông tin hỗ trợ 

 

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam 

Công ty TNHH Máy tính NETCOM Co.,Ltd 

ụ sở chính:                                                  Chi nhánh: 

ã ðàn - ðống ða - Hà Nội                     402 Cao Thắng - 

4-35737747                                        Tel: 84-8- 38682982

4-35737748                                       Fax: 84-8-38682928

Email: support@netcom.com.vn 

www.netgearvietnam.vn 

Microsoft® Windows® Vista, XP Home or Pro (SP1 or SP2), 

ộng cho truy cập từ xa 

HD, YouTube™, phim ảnh   
ữ trong thiết bị USB và máy tính 

ịch vụ trực tiếp  

XAVB1004v2  

máy chơi game và TV   

ản GSM7212 ñã ñược thay thế 

 Phường 12 - Q.10 - TP HCM 

38682982 
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