My Cloud
Pro Series
™

التخزين المتصل بالشبكة

• تخزين للحفاظ على جميع صورك ومكتبة
الوسائط لديك منظمين في مكان واحد
• الوصول إلى الوسائط من أي مكان وتحريرها وحفظها
• متوافق مع كل من أجهزة  Macوأجهزة
الكمبيوتر الشخصية
• ترميز مكونات الجهاز لتشغيل أي شيء مع ™Plex
• معالج  Intel® Pentium® N3710رباعي النواة
سرعته تصل إلى  1.6جيجاهرتز وذاكرة عشوائية سعتها
 4جيجابت

مع مساحة للحفاظ على كل شيء تقريبًا،
يقدم التخزين المتصل بالشبكة ( )NASمن
 My Cloud Pro Seriesتخزين الشبكة للتحرير،
والحفظ من أي مكان متصل باإلنترنت .بالتوافق مع
كل من أجهزة الكمبيوتر و ، Macسوف تصبح قادرً ا
على الحفاظ على ملفات الوسائط محمية ومنظمة في
مكان واحد لتبسيط سير عملك اإلبداعي.

My Cloud Pro Series
التخزين المتصل بالشبكة

مميزات المنتج
التخزين لتنظيم كل شيء

حماية البيانات بطريقتك

التخزين للحفاظ على جميع اللقطات منظمة في مكان واحد .بالتوافق مع معالج Intel Pentium N3710

إن  RAIDوالخيارات المتعددة تساعدك على حماية مكتبة الوسائط الرقمية كيفما تحتاج ،بينما يساعد كل من

رباعي النواة وذاكرة عشوائية سعتها  4جيجابت ،يمكنك تشغيل مقاطع فيديو عالية الدقة أو مشاركة المحتوى

حماية كلمة المرور وترميز وحدة التخزين  AESبسعة  256بت على حماية ملفاتك من المتطفلين.

مع مستخدمين متعددين .حافظ على ملفات اإلنتاج أو صور  RAWأو الملفات المختلطة النهائية في مكان
واحد واجعلها جاهزة للوصول باستخدام التخزين المتصل بالشبكة من .My Cloud Pro Series

سهولة اإلنشاء ،وسهولة االستخدام
يمكن العثور بسرعة على  My Cloud Pro Seriesعلى شبكتك وتثبيته من خالل شبكة اإلنترنت ،مما يجعل

التحرير والحفظ من أي مكان

عملية اإلنشاء بسيطة وبديهية .ومع نوافذ محرك األقراص الناتئة بدون استخدام أدوات ولوحات ،ستصبح قادرً ا

الحفاظ على ملفات الوسائط في مكان واحد والوصول إلى المحتوى وحفظه من أي مكان طالما كان
متصالً باإلنترنت .مشاركة ملفات الوسائط عالية الجودة مع العمالء والمستهلكين ،أو تحسين سير عمل

على إضافة أو استبدال األقراص الصلبة بسهولة في غضون لحظات.

فريقك من خالل  MyCloud.comوتطبيق الهاتف المحمول .My Cloud

نظام تشغيل My Cloud
احصل على األدوات والتطبيق من أجل التحكم الكامل في جميع ملفات الوسائط مع  My Cloud OSمن .WD

النسخ االحتياطي لـ  Macوجهاز الكمبيوتر

إنشاء خادم وسائط مع تطبيق  .Plexمزامنة المحتوى من جميع أجهزة الكمبيوتر مع  .WD SyncTMوتخصيص

تخصيص الكيفية التي تريديها لحماية مجموعتك الرقمية مع النسخ االحتياطي لكل شيء .حفظ المحتوى

التخزين المتصل بالشبكة ( )NASمع تطبيقات الجهات الخارجية.

من جهاز الكمبيوتر تلقائيًا مع  WD SmartWare Proونسخ البيانات إلى جهاز  My Cloudمنفصل،
أو نسخ احتياطي لـ  Macعبر .Apple Time Machine

 AdobeTM Creative CloudTMمتصلة
تقدم  Adobe Creative Cloudأدوات لتحويل األفكار إلى تحف فنية ،ومع تطبيق الهاتف المحمول

تشغيل أي شيء تقريبًا

 ،My Cloudيمكنك الحصول على ملفات الوسائط بسرعة باستخدام التخزيم المتصل بالشبكة من My Cloud

مع ترميز مكونات الجهاز المدمج وخادم  Plex Mediaللتحميل ،تصبح ملفات الوسائط الخاصة بك

 Pro Seriesوإدخالها إلى  Creative Cloudلتحرير وحماية الملفات من أي مكان متصل باإلنترنت.

جاهزة للتشغيل بالتنسيق الصحيح والجودة المناسبة ،لذلك يمكنك البت بسالسة إلى أي جهاز.

النسخ بلمسة واحدة
مع زر النسخ المدمج ،يمكن لـ  My Cloud Pro Seriesالنسخ احتياطيًا واالحتفاظ بالمحتوى من
خالل جهاز  USBخارجي بخطوة واحدة.

خصائص المنتج
الواجهة
( PR2100: 2 X USB 3.0منافذ توسيع)
( PR4100: 3 X USB 3.0منافذ توسيع)
زر استيراد  USBبلمسة واحد (أمامي)
x Gigabit Ethernet 2
 x 2إمداد الطاقة (إدخال تيار مستمر)

مواصفات التشغيل
درجة حرارة التشغيل  0درجة مئوية إلى  35درجة
مئوية
درجة الحرارة أثناء عدم التشغيل  -40درجة مئوية
إلى  70درجة مئوية

محتويات المجموعة
أنظمة التخزين المتصلة بالشبكة ()NAS
كبل إيثرنت
موفر وكابل الطاقة
دليل التثبيت السريع

متطلبات النظام
• نظم التشغيل  Windows 10أو  Windows 8أو
.Windows 7

األبعاد
PR2100
الطول  8.51بوصة ( 216.10مم)
العرض  4.28بوصة ( 108.60مم)
االرتفاع  5.82بوصة ( 147.80مم)

المستعرضات المدعومة
•  Internet Explorer® 10أو اإلصدارات
األحدث
•  Safari® 6أو اإلصدارات األحدث
•  FirefoxTM 30أو اإلصدارات األحدث
•  Google Chrome™ 31.0أو اإلصدارات
األحدث الخاصة بأنظمة  WindowsوMac OS
المدعومة

•  Mac OS X El Capitanأو  Yosemiteأو
 Mavericksأو Mountain Lion
• أجهزة  DLNATM/UPnPTMأو األجهزة التي
تدعم  Plexللتدفق
• جهاز راوتر مع اتصال إنترنت
ربما يتغير التوافق وف ًقا لتكوين الجهاز وأنظمة التشغيل الخاص بالمستخدم.

السعات والموديالت
:PR2100
 0تيرابايت WDBBCL0000NBK
 4تيرابايت WDBBGB0040HBK
 8تيرابايت WDBBCL0080JBK
 12تيرابايت WDBBCL0120JBK
 16تيرابايت WDBBCL0160JBK
 20تيرابايت WDBBCL0200JBK
:PR4100
 0تيرابايت WDBNFA0000NBK
 8تيرابايت WDBNFA0080KBK
 16تيرابايت WDBNFA0160KBK
 24تيرابايت WDBNFA0240KBK
 32تيرابايت WDBNFA0320KBK
 40تيرابايت WDBNFA0400KBK
ضمان محدود
بدون قرص :عامان في جميع أنحاء العالم
مُسبق التكوين 3 :أعوام في جميع أنحاء العالم

PR4100
الطول  9.13بوصة ( 232.00مم)
العرض  6.69بوصة ( 170.00مم)
االرتفاع  7.56بوصة ( 192.00مم)

ُتعد كل من  WDوشعار  WDو WD SmartWareو WD Syncو My Cloudعالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة  Western Digital Corporationأو الشركات التابعة في الواليات المتحدة األمريكية و/أو بلدان أخرى .وتعتبر العالمات األخرى التي يتم ذكرها في هذا المستند مملوكة ألصحابها
المعنيين .مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار .قد تختلف الصور المعروضة عن المنتج الفعلي.
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