
Thiết bị lưu trữ
thông minh
AirMemo N1 cung cấp hiệu suất chất lượng cao với 
CPU lõi kép, hỗ trợ băng thông tổng hợp 2Gbps 
và sao lưu liên kết với gigabit LAN.
 

AirMemo N1

nhiều người dùng
Dữ liệu lưu trữ

độc lập
Sao lưu tự động Truy cập từ xa Tương thích nhiều

hệ điều hành
Hỗ trợ tải xuống

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâutrên điện thoại
Chia sẻ tệp cho



Tổng quan
AirMemo N1 cung cấp hiệu suất chất lượng cao với

CPU lõi kép, hỗ trợ băng thông tổng hợp 2Gbps và sao 

lưu liên kết với LAN 1Gbps. 

Hiệu suất mạnh mẽ giúp bạn hoàn thành sao lưu dữ liệu ngay

lập tức và đây là máy chủ đám mây riêng thuộc về bạn.

Tính năng
-  Marvell Dual-core 1.6GHz  CPU.

-  Tự động sao lưu các tập tin điện thoại.

- Truy cập từ xa mọi lúc, mọi nơi.

- 

-  Không gian lưu trữ độc lập.

-  Tương thích với Android, iOS, Windows.

-  Cổng LAN 1 Gigabit

- USB3.0*1.



Tính năng nổi bật
Hiệu suất tuyệt vời, 
Truyền tải tốc độ cao
Được trang bị bộ nhớ và CPU lõi kép 1,6 GHz, AirMemo N1 
có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn và cải thiện hiệu suất truyền tải.
Bên cạnh đó, máy hỗ trợ ổ cứng 2,5 / 3,5 inch.
Cổng Gigabit LAN cung cấp khả năng lớn hơn để truyền dữ liệu 
nhanh chóng và đáng tin cậy qua kết nối cáp.
Tốc độ 114 MB/s cho chế độ đọc và tốc độ ghi lên đến 117 MB/s.
Mang lại cho bạn trải nghiệm sử dụng hiệu quả và mượt mà.

Tự động sao lưu tệp
--- Giải phóng bộ nhớ của điện thoại bạn
AirMemo N1 có thể tự động tìm kiếm dữ liệu chưa được sao lưu 
của điện thoại (bao gồm hình ảnh, video, âm thanh, danh bạ), 
dễ dàng đạt được sao lưu bằng một cú nhấp chuột.
Ngoài ra, AirMemo N1 hỗ trợ tự động xác định các loại tệp và phân loại 
chúng. Ví dụ, các bức ảnh có thể được phân loại theo  thời gian. 
AirMemo N1 có thể lưu giữ từng kỷ niệm quý giá phù hợp với bạn.

one-click backup
Image/video/music/doc



Truy cập từ xa, mọi lúc và mọi nơi
Đăng nhập ứng dụng T-SmartHome trên điện thoại của bạn và bạn có 
thể truy cập dữ liệu trên AirMemo N1 bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. 
Bạn có thể tải xuống, tải lên dữ liệu ở các vị trí khác nhau thông qua 
các thiết bị khác nhau (điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính).
Dữ liệu trên AirMemo N1 có thể được truy cập bất cứ lúc nào ngay cả ở 
cả hai đầu của Thái Bình Dương. Nó giúp cho công việc từ xa trở nên 
hiệu quả và dễ dàng hơn khi đi du lịch, công tác.

Hỗ trợ tải xuống ngoại tuyến

HD trên quản lý tác vụ download, Xem tiến trình download. Bạn có thể thưởng
thức các bộ phim HD trôi chảy ngay tại nhà mà không cần chờ đợi tải xuống
và chiếm bộ nhớ của điện thoại.

Chia sẻ tệp nhiều người dùng
AirMemo N1 có thể hoạt động như một trung tâm truyền thông gia đình 
và mỗi tài khoản cá nhân có thể đưa phim, ảnh và nhạc vào không gian
 chung để chia sẻ chúng với gia đình và bạn bè của bạn. Nó cũng có thể 
được sử dụng như một ổ đĩa mạng chia sẻ để ghi lại sự phát triển của con

Tính năng nổi bật

 T-SmartHome

bạn và chia sẻ niềm hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống cùng nhau.



Không gian lưu trữ độc lập

Ứng dụng: T-SmartHome

Tính năng nổi bật

USB3.0

Trong AirMemo N1, mỗi người dùng có thể thiết lập tài khoản riêng tư 
và an toàn của riêng mình để tạo trung tâm dữ liệu cá nhân của riêng mình. 
AirMemo N1 thích ứng với nhiều hệ điều hành, chẳng hạn như Android, iOS,
 Windows. Mặc dù các nhà phát triển sử dụng các hệ điều hành khác nhau, 
họ cũng có thể quản lý dữ liệu nằm rải rác trong mỗi thiết bị đầu cuối một cách
thống nhất. Thực hiện quản lý tập trung dữ liệu cá nhân một cách dễ dàng

Với các cổng USB 3.0 có sẵn trên AirMemo N1, bạn có thể kết nối bộ lưu trữ 
USB mà bạn đã sở hữu và tận hưởng khả năng truy cập tốc độ cao qua Wi-Fi.
Và để bạn giải trí bất tận, bạn có thể phát, xem, nghe và chia sẻ video, ảnh và 
nhạc của mình trên TV. Bên cạnh đó, Bạn có thể lên lịch sao lưu tự động dễ
 dàng để bảo vệ ảnh và tệp quý giá từ thông qua bất kỳ PC nào trực tiếp 
với bộ lưu trữ USB.

Đăng nhập vào ứng dụng T-SmartHome trên điện thoại của bạn. 
Dễ dàng quản lý dữ liệu từ xa.

USB 3.0 để sao lưu và truy cập dễ dàng



Thông số kỹ thuật

CPU

Bộ nhớ

Hỗ trợ loại ổ cứng

Giao diện

Nút nhấn

 

Đèn LED 

Tương thích hệ điều hành

Kích thước (L x W x H)

- Marvell 88F6820 Dual Core CPU (1.6GHz)

- 2Gbytes DDR3

- 2.5/3.5 inch SATA, HDD/SSD

- 1000Mbps LAN*1            

- USB3.0*1           

- DC/IN*1

- SATA*1

- Power*1              

- RST*1 

- Power*1     

- Ready*1

- LAN*1        

- HDD*1        

- USB3.0*1

- Windows  7, 8, 10, 11, Android, iPhone

- 140 x 205 x 61mm

Phần cứng Khác
Đóng gói gồm

Môi trường

- AirMemo N1 *1

- Bộ chuyển đổi nguồn *1

- Cáp mạng RJ45 *1

- Cài đặt nhanh *1

- Nhiệt độ hoạt động: 0 ~50  (32 ~122 )

- Nhiệt độ lưu trữ: -40 ~70  (-40 ~158 )

- Độ ẩm hoạt động: 10%~90% không ngưng tụ

- Độ ẩm lưu trữ:  5%~90% không ngưng tụ
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