PREDSTAVITEV

Ohišja za trde diske RaidSonic
..Nemško podjetje RaidSonic se je specializiralo v proizvodnji zunanjih ohišij za trde diske.
Pestra paleta izdelkov je sedaj na voljo tudi v slovenskih računalniških trgovinah..
vmesnika. Ohišju iTank je priložena še lična torbica za prenašanje.
Prenašanje podatkov lahko opravljamo
na različne načine. Za manjše količine
zadostuje že CD (diskete so kakopak preteklost), vse bolj se uveljavljajo tudi DVD
mediji. A uporabniki seveda zahtevajo več
- večjo kapaciteto, višjo hitrost prenosa,
robustnejšo zasnovo (optični medij se
kaj hitro opraska). Vse naštete lastnosti
pa premorejo eksterna prenosna ohišja
za trde diske. Trdi diski so namreč daleč
najhitrejši pri prenašanju podatkov, pa tudi
po razpoložljivi kapaciteti podatkov so nesporni zmagovalec med mediji. Seveda je
za njihovo prenašanje potrebno poskrbeti
za primerno zaščito (ohišje), napajanje ter
povezljivost z drugimi računalniki. Slednja
danes ne predstavlja večjega zalogaja, saj
poznamo vsaj tri standardne vmesnike,
ki služijo tudi za prenos podatkov - USB,
FireWire ter SerialATA.
Oglejmo si RaidSonicovo ponudbo ohišij za trde diske.
Začnimo z
najmanjšimi in najlažjimi. Zunanje
ohišje iTank I-201
je namenjeno majhnim 2,5-palčnim trdim diskom (najdemo jih v prenosnikih), ki jih preko USB 2.0 vmesnika povežemo z osebnim
ali prenosnim računalnikom. Ohišje je izdelano iz prozorne plastične mase, razvijalci
pa so mu namenili poseben prostor,
kamor lahko namestimo poljubno fotografijo, ki nato krasi naše ohišje.
Za boljše odvajanje toplote so dodana še stranska aluminijasta rebra.
Ker so 2,5-palčni trdi diski bistveno
manj požrešni od svojih 3,5-palčnih
bratov, se napajajo kar preko USB
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3,5-palčnim diskom so namenjena aluminijasta zunanja ohišja IcyBox IB-350. Ohišja
so trendovskega videza, na voljo so v srebrni ali črni barvni kombinaciji, za piko na i
pa si je moč omisliti tudi modele, ki dodatno premorejo modro osvetlitev. V taka ohišja je moč vgraditi IDE diske, ki jih z računalnikom povežemo preko USB (ter opcijsko FireWire) vmesnika, v primeru vgradnje
SerialATA diska, pa se le-ta poveže s SATA
vmesnikom. V paketu dobimo še zmogljiv
35W napajalnik ter navodila za montažo - ta
je izjemno enostavna, saj ne potrebujemo
izvijača - priložen je še podstavek za morebitno pokončno postavitev.

V kolikor želimo trdi disk vgraditi v prosto
5,25'' režo v našem računalniku, lahko posežemo po ohišjih IcyBox MB-123. Slednja
so na voljo v treh barvnih kombinacijah - beli,
črni ter srebni. Vgrajena sta tudi indikator
delovanja ter ventilator, ki hladi trdi disk. Za
varnost je dodatno poskrbljeno s ključavnico. Ohišja IcyBox MB-123 so na voljo tako
za IDE (na IDE ali USB vmesnik) kot tudi za
SATA (priklop na SATA vmesnik) trde diske.
Največjim pogonom - torej CD ali DVD zapisovalnikom - so namenjena aluminijasta

ohišja IcyBox IB-550, ki so na voljo v že
omenjenih treh barvnih kombinacijah, premorejo pa tudi modro osvetlitev. Priklop je
možen na USB 2.0 ali FireWire vmesnik.
Med izdelki Raid-Sonic so našo pozornost
pritegnili tudi inovativni bralniki pomnilniških kartic. Manjši model IcyBox IB-801 se
vgradi v prosto 3,5'' mesto in zna prebirati 9 različnih kartic. Bralnik je moč tudi izvleči in ga uporabljati samostojno (vgrajen
USB kabel). Dotični model premore še dva
USB priključka. Še veliko zanimivejši je njegov večji brat (5,25'') IcyBox IB-851, ki se
ponaša z oznako 16-v-1, kar v praksi pomeni, da zna prebrati prav vse obstoječe tipe
pomnilniških kartic.

Gre za pravi multimedijski dodatek, oziroma
razširitev, saj premore priklope za SATA,
USB ter FireWire naprave, dodane pa so
tudi avdio funkcije (mikrofon, avdio vhod/izhod). Za kar najboljše zlitje z uporabnikovim
ohišjem so mu priložili štiri - barvno različne
- prednje maske, in sicer bež, srebrno, črno
ter modro.
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