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Seagate WireleSS PluS 1 terabyte

umateS liteuP meSSenger 10 – 501

Et indbygget batteri med 
strøm til 10 timers brug gi-
ver en god tyngde til denne 
eksterne harddisk, der også 
har trådløst netværk. Sam-
men med disken får man 
også en strømforsyning og 
et USB 3.0-kabel, så den kan 
bruges som en almindelig, 
USB-forbundet ekstern 
harddisk.
 Det geniale i denne hard-
disk er dog det trådløse net-
værk: Ved at koble til det 
kan andre enheder, fx iPads 
og moderne telefoner, bruge 
harddiskens filer, og ved at 
viderekoble til det alminde-
lige trådløse net er der ad-
gang til internettet. Som en 
ekstra bonus udvider denne 
harddisk faktisk dæknin-

gen af det trådløse netværk.
 Opsætningen er i prin-
cippet enkel. Man skal blot 
koble sig til harddiskens 
trådløse net og derefter gi-
ve enheden adgang til hu-
sets netværk. I praksis var 
det dog ikke helt gnidnings-
løst, og vi måtte arbejde no-
get med netkortene, før for-
bindelsen faldt på plads, 
men så fungerede en-
heden også fint.
 Bruger 
man drevet 
fra en com-
puter, er det 
dog nemmest 
at bruge det som 
et almindeligt USB-
drev via kabel. Gen-
nem en USB 3.0-port yder 

Der er fokus på funktiona-
litet og beskyttelse af com-
puteren med tasken Umates 
LiteUp Messenger. Den bær-
bare computer ligger trygt 
og sikkert i midten af tasken 
i et separat rum. Her er den 

Smart universel harddisk 
med trådløst net

Tasken med plads til det hele

Harddisken er lidt større og tungere end 
andre eksterne harddiske. Det skyldes det 
indbyggede batteri.

Det er nemt at få den  
bærbare op af og ned i tasken.

A4-papirer, smartphones og 
strømforsyninger. Skulder-
remmen kan justeres en del, 
og tasken er faconsyet, så 
den sidder tæt til kroppen. 
Det gælder dog kun, når du 
bærer den på venstre skul-
der. Til gengæld sidder ta-
sken her godt, så du fx sag-
tens kan cykle med den, 
uden at den glider rundt og 
generer undervejs.
 Skulderremmen er forsy-
net med en stor, tyk siliko-
nepude, så tasken er beha-
gelig at bære, selv når den 
bliver fyldt godt op med 
ting. Tasken har dog intet 
håndtag, så der er ingen na-
turlig mulighed for at bære 
den i hånden.

En funktionel taske, der beskytter 
computeren godt og er behagelig 
at bære.

 Beskytter computeren godt  
 Polstret skulderrem 
 Intet håndtag

Skærmstørrelse:  
Op til 17 tommer 
Specialrum: Til strøm- 
forsyning og smartphone 
Antal lommer: 15 
Mål: 37 x 30 x 5 cm 
Vægt: 1,3 kg

www.umates.dk

Umates LiteUP Messenger

En smart og meget fleksibel 
lagerløsning til alle slags compu-
tere og telefoner.

 Lynhurtig via USB 3.0
 Virker med mange enheder
 Indbygget batteri
 Lang batteritid
 Langsomt trådløst net

Kapacitet: 1 terabyte
Kabelforbindelse: USB 3.0
Netværk: 802.11n
Virker med: Windows, Apple iOS 
og Android
Vægt: 257 gram

VoreS MåLINger:
Læsning USB 3.0: 115,2 MB/s
Læsning Wi-Fi: 3,1 MB/s

www.seagate.com

Seagate Wireless Plus 1 TB

harddisken flotte 115 MB/s 
– langt mere end de besked-
ne 3,1 MB/s, vi ser over den 
trådløse forbindelse, lige-
som det også er nemmere 
at bruge Stifinder end brow-
seren, når man skal flytte 
rigtig mange filer til drevet.

beskyttet mod slag udefra 
af en tyk pude af silikone 
på den ene side og en pol-
stret plastikbeskytter på 
den anden. Det separate 
rum er lukket med en solid 
velcrolukning, så compute-

ren ikke glider ud, selv 
om tasken er åben.
 Tasken passer til 
bærbare computere på 
op til 17 tommer, og det 
gør den en smule stor.  

Der er så til gengæld 
også masser af 

rum, hvoraf fle-
re har særlige 
funktioner. Der 
er blandt an-
det lavet lom-
mer tilpasset til 

PriS: 494 kr.
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PriS: 1.409 kr.
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