High Resolution Digital Music Library

E100
ZEWNĘTRZNY DYSK TWARDY USB DEDYKOWANY DLA AUDIO

Przewodnik szybkiej instalacji

E100 to zewnętrzny dysk twardy przeznaczony do przechowywania plików muzycznych.
Ponieważ E100 jest kompatybilny zarówno z komputerem jak i z biblioteką muzyki cyfrową (serwerem muzycznym), może przechowywać pliki
muzyczne i odtwarzać je z komputera lub z serwera muzycznego.
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E100-H30
Przedni i tylny panel urządzenia
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1 Przycisk właczania
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wyłaczania

4

5

6

4 Port USB 3.0-A do podłączania dodatkowych urządzeń USB
(dostępny nawet gdy urządzenie jest wyłączone)

2 Wskaźnik zasilania LED
5 Port USB 3.0-B do podłączenia serwera muzycznego i PC
3 Wskaźnik statusu LED - świeci stałe:
na niebiesko: tryb gotowości
na zielono: odczyt z dysku
na czerwono: zapis na dysk

6

Złącze adaptera 12 V

Podłączanie innych urządzeń
E100 pozwala zwiększyć pojemność serweru muzycznego (cyfrowej biblioteki muzycznej) MELCO do przechowywania plików
muzycznych. Zobacz instrukcję obsługi cyfrowej biblioteki muzycznej - odtwarzanie plików muzycznych na E100.
Włącz E100 dopiero po podłączeniu E100 do serwera muzycznego lub komputera za pomocą dostarczonego kabla USB. (E100 włącza się
automatycznie po podłączeniu do zasilanego portu USB.) Nie wyłączaj urządzenia, gdy jego wskaźnik statusu LED świeci na zielono lub
czerwono! Może to spowodować uszkodzenie danych na dysku.
Połączenie z serwerem muzycznym

Połączenie z komputerem

SERWER MUZYCZNY

KOMPUTER
E100 jest dostępne do zapisu
plików muzycznych do E100
Podłącz do portu USB
dla dysku rozszerzającego

USB-DAC

Jednostka USB

Po podłączeniu jest E100 dostępny
na serwerze muzycznym do
odtwarzania muzyki

Dostępne po bezpośrednim
połączeniu z komputerem

Specyfikacja techniczna
Interfejs USB

USB 3.0/2.0

Wymiary

215 × 61 × 269 mm
(szer. x wys. x dł.)

Pojemność

Dysk twardy 3 TB

Waga

3.6 kg

Standardowy
system plików

exFAT

Pobór mocy

max. 18 W

Zasilanie

100–240 V, 50/60 Hz

Środowisko
operacyjne

Temperatura: 5 - 35°C
Wilgotność: 20- 80% (bez kondensacji)
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