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Gadgets

SanDisk V-Mate
De technologische voortgang is niet te stoppen. Neem nu het opnemen
van films van tv. Het begon met de videorecorder en de strijd tussen vhs,
betamax en video2000. Dit is nu opgevolgd door de dvd-recorder. Een
andere variant is de SanDIsk V-Mate. Dit is een compacte recorder die
werkt met een memorycard.
De V-Mate kan worden voorzien van SD, MMC en Sony Memeory Stick.
Om de prijs van de V-Mate aantrekkelijk te maken, is de resolutie beperkt
tot 640x480 pixels met een maximum van dertig beelden per seconde.
Via de MPEG-4 en H.263 codecs kun je de films opslaan als MP4, 3GPP en
3GPP2. Met de meegeleverde kabels, elke voorzien van drie tulpstekkers,
sluit je de ingang van de V-Mate aan op je videobron, van tv tot dvd-speler.
De uitgang sluit je aan op je tv.
Met de compacte afstandsbediening kun je nu de V-Mate instellen. Als
eerste zijn dat datum en tijd. Dus ook opnemen op een later moment is
geen probleem. Met de losse IR-Transmitter kun je dan een satellietontvanger aansturen. In de handleiding wordt voor vele ontvangers de juiste
setup-code aangegeven die je ook in de V-Mate zet. Vervolgens nog de

Altos Easystore
Met enige weemoed kieperde ik diverse dozen met diskettes in de
vuilcontainer. Niet alleen de data die er op stond was achterhaald, ook het
medium zelf behoort tot het verleden. Een van de redenen is de capaciteit

resolutie en het formaat vastleggen en alles is klaar voor gebruik. Raak
de afstandsbediening niet kwijt, daar je alleen hiermee de V-Mate kunt
bedienen.
Plaats je een SD-card van 4 GB, dan is er in de hoogste MP4 kwaliteit

ervan. Niemand kijkt er meer van op dat je in je computer een harddisk

plek voor zeven uur video en in de laagste kwaliteit 27 uur. Ga je voor

hebt van 250 Gb. Storage is het huidige buzzword.

3GPP, dan loopt dit van 14 tot 48 uur. Ruim voldoende lijkt me zo. De

Acer heeft deze markt ook betreden en biedt een 1 en 2 Tb NAS aan. In

kwaliteit van de opnames is goed op een enkele jaggie na, maar dat is

een compacte behuizing bevinden zich vier hotpluggable SATA-disken. Je

inherent aan gecomprimeerde opnames. En dat alles voor een prijs van

kunt deze configureren als RAID 0, 1, 5, 10 en JBOD. De Easystore sluit je

129 euro.

via gigabit-ethernet aan op je netwerk. Nadat via DHCP een ip-nummer
is toegekend, kun je via een webbrowser, Internet Explorer of Firefox, de
configuratie aanpassen.
De buitenwereld kan het NAS benaderen via FTP of SMB. Natuurlijk is dit
beveiligd met lokale authenticatie of via Active Directory. Via mail vanuit
de Easystore kun je je op de hoogte laten houden van eventuele fouten.
Tot slot wordt de mogelijkheid geboden om via meegeleverde software
backups te laten maken naar de Easystore.
De Easystore is een mooie en compacte NAS, maar minder geschikt op
het bureau, de twee fans maken daarvoor echt te veel lawaai. Het 1TBmodel kost 900 euro, de 2TB gaat voor 1300 euro mee naar huis.
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