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STASIUN MINI
BERKAPASITAS BESAR
Ada fitur pendongkrak
kecepatan, tapi tak terlalu
ekstrem hasilnya.

P

erangkat
penyimpanan
(hard disk) eksternal itu
sungguh tak ada hubungannya dengan kerbau, meski
namanya sama. Ukuran
tubuhnya yang merah glossy itu justru
begitu ramping, namun sungguh besar
kapasitasnya.
Dari bentuknya, meski sedikit lebih
lebar ketimbang beberapa produk lain,
Buffalo MiniStation HD-PXT adalah
perangkat yang cantik. Bobotnya yang
190 gram terbilang enteng.
Unit yang kami uji memiliki kapasitas penyimpanan 500 gigabita (GB).
Namun sesungguhnya produk dari
Jepang ini tersedia dalam beberapa
pilihan volume kapasitas. Mulai 320
GB sampai 1 terabita (1.000 GB).
Dua fitur yang menjadi andalannya
sekaligus sebagai pembeda dengan
produk lain adalah TurboPC dan
TurboCopy. Katanya kedua fitur ini
memungkinkan pengguna mentransfer berkas dengan kecepatan dua
kali kecepatan standar.
Jelas kami sangat terta-

rik kepada kemampuan ini dan akan
membuktikannya bagi Anda. Cara
yang kami pilih sederhana, yakni
dengan memakai sebuah komputer
berprosesor Centrino (Core 2 Duo Solo
berkecepatan 1,4 GHz) dan sistem operasi Windows 7 Home Premium
dengan memori RAM 4 gigabita.
Jumlah berkas yang akan ditransfer
pun sama untuk kedua hard disk portabel itu. Agar adil, setelah mentransfer
ke satu perangkat, komputer langsung
di-restart.
Si Buffalo Merah kami bandingkan
pula dengan produk pesaing.
Kategorisasi keduanya sama, yaitu
HDD portabel berbasis USB 2.0.
Warnanya pun, kebetulan saja memang,
sama-sama merah.
Edwin Segara, Manajer Produk
Buffalo dari PT ECS Indo Jaya, mengatakan sebaiknya komputer yang digunakan berbeda namun dengan spesifikasi yang sama. Ini untuk menghindari
penuhnya cache alias memori temporer.
Bila pun tak ada, ia menyarankan
agar kami selalu me-restart komputer
saban ingin menguji hard disk yang
berbeda. Cara inilah yang kami pilih.
Kami melakukan pengujian sebanyak

dua kali dengan berkas yang berbeda.
Pengujian pertama untuk mencari tahu
kecepatan transfer dengan metode
standar, yaitu copy-paste begitu saja di
dalam hard disk masing-masing.
Pengujian pertama melibatkan satu
folder berkas foto sebanyak 265 keping.
Volume keseluruhan adalah 764 megabita (MB).
Hasilnya, komputer membutuhkan
waktu 1 menit 45 detik untuk menyalin
berkas-berkas tersebut ke hard disk
pesaing Buffalo. Sedangkan ke Buffalo
sendiri dibutuhkan waktu 1 menit 40
detik.
Bagaimana bila TurboPC dan
TurboCopy diaktifkan? Sayang, sebuah
kendala teknis terjadi di komputer
sehingga kami terpaksa mengganti
berkas yang akan disalin. Kali ini berkas yang kami pakai adalah 176 berkas
foto dengan volume total 300 MB.
Terlebih dulu berkas-berkas ini kami
salin ke hard disk pesaing Buffalo melalui cara standar. Hasilnya, kecepatannya adalah 23,22 detik. Sedangkan
dengan cara ini, Buffalo membutuhkan
waktu 20,13 detik.
Saat menguji fitur Turbo itu, kami
sempat melupakan satu langkah penting, yaitu mengaktifkan (enable)
TurboPC dan TurboCopy. Kami sempat melupakan TurboPC dan hanya
mengaktifkan TurboCopy. Hasilnya,
komputer membutuhkan waktu 3
menit untuk memindahkan berkasberkas tersebut.
Pada saat TurboPC diaktifkan,
kecepatannya berubah drastis.
Komputer memindahkan foto-foto
itu dalam waktu 17 detik saja. Catatan
di sini, setelah mengaktifkan TurboPC,
komputer mesti di-restart ulang.
Kecepatan yang dihasilkan memang
unggul dibanding cara standar. Tapi,
menurut kami, kurang ekstrem.

FLASH DISK ANTIVIRUS
atascrip pekan ini menghadirkan generasi USB flash
disk terbarunya, EG Memory Flash Disk. Flash disk
ukuran mikro ini ditanami (built-in) antivirus Smart
Security dan serial key untuk aktivasi proteksi selama 6 bulan.
Dengan EG Memory, aktivitas berkomputer dan berselancar di
dunia maya diharapkan lebih nyaman dan aman.
“Sistem komputer Anda dilindungi secara total oleh ESET
Smart Security (Full Version),” kata Sylvia Linggosari, Senior
Division Manager PT Datascrip. EG Memory hadir dalam tiga
varian, yakni EGEU06 serta dua seri yang dirancang tahan air,
EGEU112 dan EGEU175.
Selain kemampuannya menangkal virus, perangkat ini didesain apik dan elegan. Dibalut warna-warna menarik, flash disk
ini ditujukan untuk pengguna berjiwa muda dan profesional.
Untuk EGEU06, ada pilihan warna hitam, emas, hijau, ungu,
dan perak. Seri EGEU112 tersedia dalam warna pink, hitam,
perak, hijau, merah, dan biru. Adapun EGEU175 dengan pilihan
warna ungu, hitam, merah, biru, dan hijau.
Ketiganya kompatibel dengan USB 2.0 dan sebelumnya.
Mereka bisa terbaca pada komputer Windows 7 dan sebelumnya, Mac Os 9.x dan generasi terbaru, serta Linux 2.4 dan generasi terbarunya. Selain ditanami antivirus ESET Smart Security
selama 6 bulan, yang tak kalah menarik adalah adanya garansi
seumur hidup yang diberikan. Datascrip menjanjikan barang yang
rusak akan diganti yang baru dengan proses cepat dan mudah.
Tertarik? Harga EG Memory plus ESET Smart Security mulai
Rp 129.300 untuk tipe EGEU06 4 gigabita (GB) sampai Rp
214.800 untuk seri EGEU175 8 GB. L DIM

D

HEADPHONE UNTUK PENGGUNA IPOD
endengarkan musik di iPod memang mengasyikkan.
Namun bakal terganggu jika
headphone yang digunakan tak nyaman. Nah, baru-baru ini Philips meluncurkan Ear Hooks Headphone seri
SHS 8005, yang khusus dibuat untuk
iPod.
Sesuai dengan namanya, Ear Hooks
Headphone berbentuk seperti pengait
yang dapat terpasang di telinga
dengan lembut tapi tidak mudah lepas.
Perangkat ini juga dilengkapi in-cord
control, yang memungkinkan dioperasikan dengan satu tangan atau ujung
jari. Ia didesain anti-tug untuk
keamanan ekstra dan mempunyai kabel sepanjang 1,2 meter
yang ideal untuk penggunaan di luar ruang. Ukurannya kecil
sehingga mudah disimpan. Fitur yang dimilikinya antara lain
Passive Noise Isolation dan Turbo Bass.
Passive Noise Isolation berfungsi mengurangi kebisingan lingkungan sekitar yang tak diinginkan saat menikmati musik.
Sedangkan Turbo Bass untuk meningkatkan suara bas.
Headphone ini dibuat dengan karet fleksibel untuk kenyamanan dan keamanan telinga serta dilengkapi tiga jenis tutup karet
yang dapat diganti-ganti. SHS 8005 juga dilengkapi in-line control, untuk mengatur tinggi-rendahnya volume, pindah dari lagu
sebelumnya atau selanjutnya, fast forward/rewind, play and
pause iPod Anda. L DIM
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TERPOPULER PEKAN INI
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1. Mengerikan, Penculikan dan Penjualan
Organ Tubuh Anak Marak
Komisi Nasional Perlindungan Anak mensinyalir modus penculikan anak disertai penjualan
organ tubuh marak terjadi di Bogor, Jawa Tengah,
dan Tangerang.

2. Mantan Ketua KPK Minta Kapolri Jujur
Akui Kesalahannya
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Erry Riyana Hardjapamekas meminta Kepala
Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri jujur
dan mengakui kesalahannya soal tidak adanya
rekaman percakapan antara pejabat KPK, Ade
Rahardja, dan Ary Muladi.

3. Miss Amerika Muslim Tolak Masjid di
Ground Zero
4. Meteor Biro Bentuk Lafaz Allah Jatuh
di Cirebon
5. Bukan Sihir, Manusia Bertubuh
Seperti Magnet
6. Simpan Foto Bugil Pembantu, Ketua
Fraksi Demokrat Jombang Digugat
Cerai Istri
7. Pria Ini Hidup tanpa Uang
8. Seribu Satu Cara Blokir Konten Porno
9. MUI: Yang Menentukan Kafir Itu
Allah, Bukan Orang
10. Dosen Unpad Tolak Penghargaan
dari Presiden

1. Miss Universe 2010
Pemilihan ratu sejagat yang berlangsung di Las
Vegas, Amerika Serikat, Senin lalu, akhirnya menobatkan Jimena Navarrete, Miss Meksiko, sebagai
Miss Universe 2010. Ia menyisihkan finalis lainnya
dari Jamaika, Filipina, Australia, dan Ukraina.

2. Robert Pattinson
Aktor film Twilight, Robert Pattinson, dikabarkan bakal pindah rumah dan tinggal bersama
kawan mainnya dalam film itu, Kristen Stewart.
Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan hubungan pasangan yang diyakini telah berkencan
sejak syuting Twilight itu.

3. Qory Sandioriva
4. Gempa Bumi
5. Andi Soraya
6. Hatta Rajasa
7. Jalur Mudik
8. Ariel ‘Peterpan’
9. Kate Middleton
10. Indonesia Mencari Bakat

