Icy Box IB-110: отпред

LED: работен режим
LED: HDD трансфер

Icy Box IB-110: отзад
USB 3.0 интерфейс
Бутон ON/OFF
Жак за захранване

Да надникнем в „ледените кутии”

Д

окинг станцията Icy Box IB-110 e създадена
за бързо и надеждно свързване на външни
твърди дискове към настолни или преносими компютри. Тя се отличава сред множеството
подобни решения със солидната си изработка
от висококачествени синтетични материали и с
това, че е стилна, лека и стои стабилно върху
бюрото. Нейната най-съществена характеристика
обаче е, че поддържа стандарта USB 3.0, който
гарантира изключително бърз трансфер на данни
– в конкретния случай до 5 гигабита за сек.
С тази докинг станция могат да се свързват
всякакви харддискове – няма значение дали са
2.5” или 3.5” – SATA конекторът е предвиден и
за двата формата. При направените тестове в
редакцията трансферът на файлове между не
особено бърз външен диск и лаптоп от среден
клас се държеше стабилно над 50 MB/сек. Тук е
важно уточнението, че тази скорост се дължеше
на ползваната USB 3.0 PCI-ExpressCard от същата
компания. Ако нямате такава, приложеният USB
3.0 кабел ще може да се свързва и към стари USB
конектори (1.1, 2.0), но скоростта съответно ще е
по-бавна. Дистрибутор на продуктите RaidSonic
за България е фирма Комел Софт.

„Ледената кутия“ IB-318
Не по-малко впечатляващо решение е Icy Box IB318, създадено специално за 3.5-инчови външни
дискове. За разлика от IB-110 не се поддържат
2.5” дискове и по всичко личи, че кутията, изработена от подсилена алуминиева сплав, е предвидена за по-честа употреба. Шумовете при работа
са изключително ниски, а една от причините е,
че охлаждането не се нуждае от вентилатор.
Поддръжката на USB 3.0 включва и два външни порта. Icy Box IB-318 и IB-110 са Plug & Play
– тоест инсталират се сами или с минимална ваша
намеса, – а поддържаните ОС включват Windows
XP, Vista, 7 и Mac OS.
IB-250 за повече мобилност
За често пътуващите потребители е Icy Box IB-250
– компактна кутия за 2.5-инчови външни дискове,
която също е съвместима с USB 3.0. Специфичното при нея е, че се захранва от USB порта на
компютъра, което премахва необходимостта
от носене на допълнителни кабели. Подобно
на големите си събратя (IB-110 и IB-318) чрез
светодиодни индикатори показва кога е в работен
режим и се извършва трансфер на данни.
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Icy Box IB-318

Кутия за 3.5-инчови
харддискове, която
поддържа бързия
трансфер на USB 3.0 и
Windows 7.

Icy Box IB-250

Тази кутия за 2.5-инчови външни твърди
дискове може да се
носи в джоба и не се
захранва от електрическата мрежа.
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