MY BOOK

™

STOLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

Úložiště, kterému
důvěřujete natolik,
že mu svěříte své výtvory
• Automatické zálohování s dodaným
softwarem WD Backup a kompatibilita
s nástrojem Time Machine*
• Ochrana heslem s hardwarovým šifrováním
• Dodáváno se softwarem WD Discovery™
pro import obsahu ze sociálních sítí a
cloudových úložišť
• Snadné použití
• Důvěryhodné úložiště se spolehlivostí WD

Disk My Book™ je důvěryhodné stolní úložiště
koncipované tak, aby doplňovalo váš osobní
styl, nabízí spoustu místa pro ukládání fotografií,
videí, hudby a dokumentů. Je vybavený importem
sociálních médií a cloudového úložiště, ochranou
heslem a skvěle si rozumí se softwarem WD Backup™
nebo Apple Time Machine. Se stolním úložištěm
My Book jsou vaše soubory v bezpečí.

MY BOOK

STOLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

Vlastnosti produktu
Kompletní záloha

Další možnosti díky softwaru WD Discovery

S výkonem softwaru WD Backup, kompatibilitou s nástrojem Time
Machine* a softwarem Acronis True Image WD Edition máte k dispozici
možnost pravidelného kompletního zálohování, díky kterému můžete
obnovit data v případě počítačového viru, selhání počítače nebo
náhodného stisknutí klávesy Delete.

Snadno použitelné

Se stolním úložištěm My Book vybaveným softwarem WD Backup
a kompatibilním s nástrojem Time Machine* se vaše fotografie, videa,
hudba a dokumenty neztratí. Můžete nastavit automatické spuštění
zálohování dle vašeho plánu. Stačí si vybrat čas a frekvenci zálohování
důležitých souborů vašeho systému. Stolní úložiště My Book také skvěle
funguje se softwarem Acronis® True Image™ WD Edition pro plánování
kompletních záloh systému.

Software WD Discovery™, který je součástí produktu, dokáže disk
připojit k oblíbeným sociální sítím a cloudovým službám, jako jsou
Facebook, Instagram, Dropbox či Google Drive™.** Importujte své
fotografie, videa a dokumenty na disk My Book, abyste měli zálohu
svého online života. Software WD Discovery lze také použít ke správě
vašeho disku prostřednictvím nástrojů WD Drive Utilities.

Stolní úložiště My Book je připraveno k použití ihned po vybalení,
takže můžete ihned přenášet soubory, ukládat vzpomínky a zálohovat.
Je dodáváno s veškerým softwarem, který budete potřebovat k ochraně
svých dat, včetně softwaru WD Backup a WD Security.
Je také kompatibilní s nástrojem Time Machine*.

Ochrana heslem s hardwarovým šifrováním

Vestavěné 256bitové hardwarové šifrování AES disku My Book s
nástroji WD Security™ pomáhá udržet vaše data v soukromí a
bezpečí. Stačí si aktivovat ochranu heslem a nastavit vlastní heslo.
V zájmu rychlého a pohodlného přístupu k datům můžete software
WD Security nastavit tak, aby automaticky odemykal disk po připojení
k vašemu počítači. Ušetříte si tak neustálé zadávání hesla.

Technické údaje produktu
KAPACITY A MODELY
10TB WDBBGB0100HBK
8TB WDBBGB0080HBK
6TB WDBBGB0060HBK
4TB WDBBGB0040HBK
3TB WDBBGB0030HBK
OBSAH
• Pevný disk pro stolní počítače
• Kabel USB 3.0
• Napájecí adaptér
• Software WD Discovery™ s WD
Backup™, WD Security™ a
WD Drive Utilities™
• Stručný průvodce instalací

ROZMĚRY
Délka: 139,3 mm (5,5 palce)
Šířka: 49 mm (1,9 palce)
Výška: 170,6 mm (6,7 palce)
Hmotnost:
10 TB – 0,96 kg (2,12 libry)
8 TB – 0,96 kg (2,12 libry)
6 TB – 1,05 kg (2,31 libry)
4 TB – 1,00 kg (2,21 libry)
3 TB – 0,96 kg (2,13 libry)
PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota: -20 °C až 65 °C

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
• Formátováno systémem souborů
exFAT pro okamžitou kompatibilitu
se systémy Windows a Mac

OMEZENÁ ZÁRUKA
po dobu 3 let
(celosvětová)

• Operační systémyWindows® 10,
Windows 8.1 nebo Windows 7
• macOS High Sierra, Sierra nebo
El Capitan
Použití v jiných operačních systémech
může vyžadovat přeformátování
Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci
hardwaru a operačním systému uživatele a vyžaduje
přeformátování pro použití s nástrojem Time Machine.

ROZHRANÍ
USB 3.0
USB 2.0

WD, logo WD, My Book, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities a WD Security jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a případně dalších zemích. Veškeré
ostatní známky jsou majetkem příslušných společností. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. Všechny produkty nemusejí být dostupné ve všech zemích světa. Specifikace všech produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Pro kapacitu úložiště platí převod: jeden gigabajt = jedna miliarda bajtů a jeden terabajt = jeden bilion bajtů.
Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí.
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