E100
USB úložiště pro audio
Průvodce rychlým nastavením

Zařízení E100 je externí disková mechanika, která byla vyvinuta pro ukládání Vašich hudebních souborů. Jelikož je E100 kompatibilní
s počítačem a digitální hudební knihovnou, lze do ní ukládat hudební soubory a přehrávat je na počítači nebo po připojení zařízení E100
i z digitální hudební knihovny.
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E100-H30
Čelní a zadní strana přístroje
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1 Tlačítko napájení

3

4
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4 Port USB 3.0-A pro připojení dalšího USB zařízení
(dostupný, i když je toto zařízení vypnuto)

2 LED kontrolka napájení
5 Port USB 3.0-B pro připojení digitální hudební knihovny a PC
3 Stavová kontrolka LED - trvalý svit:
modrá: pohotovostní režim
zelená: čtení z disku
červená: zápis na disk

6

Konektor pro připojení adaptéru 12 V

Připojení možných zařízení
Zařízení E100 dovoluje rozšířit kapacitu digitální hudební knihovny pro ukládání hudebních souborů. Viz příručku pro uživatele Vaší
digitální hudební knihovny - přehrávání hudebních souborů na E100.
Zařízení E100 zapněte až po jeho propojení s digitální hudební knihovnou nebo počítačem dodaným USB kabelem. (E100 se
automaticky zapne po jeho připojení na napájený USB port.) Zařízení nevypínejte, jestliže jeho stavová LED kontrolka svítí zeleně
nebo červeně! V opačném případě může dojít k poškození dat na disku.
Připojení k digitální hudební knihovně

Připojení k počítači
POČÍTAČ
K dispozici pro uložení
hudebních souborů na E100

Připojte k USB portu
pro rozšiřující disk

USB-DAC

USB jednotka

K dispozici na digitální hudební
knihovně po připojení přes E100

K dispozici po přímém
připojení k počítači

Technické údaje
USB rozhraní

USB 3.0/2.0

Rozměry

215 × 61 × 269 mm
(Š x V x H, bez přečnívajících částí)

Kapacita

Harddisk 3 TB

Hmotnost

3.6 kg

Standardní
systém souborů

exFAT

Příkon

max. 18 W

Napájení

100–240 V stř., 50/60 Hz

Provozní
prostředí

Teplota: 5 - 35°C
Vlhkost: 20- 80% (nekondenzující)

