My Cloud

™

Αποθήκευση σε προσωπικό
νέφος
Αποθηκεύστε τα πάντα.
Αποκτήστε πρόσβαση από
οπουδήποτε.

Ένα εντελώς δικό σας νέφος
Κοινόχρηστη αποθήκευση και
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Πρόσβαση από οπουδήποτε

Αποθηκεύστε τα πάντα σε ένα και
μοναδικό σημείο και αποκτήστε
πρόσβαση στο περιεχόμενό σας από
οπουδήποτε με επιδόσεις αστραπιαίας
ταχύτητας. Αποκτήστε άφθονο χώρο
αποθήκευσης χωρίς να επιβαρύνεστε με
μηνιαίες χρεώσεις. Και με την απευθείας
αποστολή αρχείων από τις κινητές σας
συσκευές, όλα τα σημαντικά δεδομένα
σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στο
σπίτι σας στο προσωπικό σας νέφος.

My Cloud

Αποθήκευση σε προσωπικό νέφος

Δυνατότητες προϊόντος
Το προσωπικό σας νέφος

Ευέλικτες επιλογές δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας

Η μονάδα My Cloud σας δίνει τη
δυνατότητα να φυλάξετε όλο σας το
περιεχόμενο σε ένα και μοναδικό ασφαλές
σημείο στο σπίτι ή στο γραφείο σας. Χωρίς
μηνιαίες χρεώσεις. Χωρίς όρια.

Απολαύστε την απόλυτη ξεγνοιασιά
προστατεύοντας τα δεδομένα σας με το
λογισμικό WD SmartWare™ Pro για χρήστες
προσωπικών υπολογιστών και το λογισμικό
Apple® Time Machine® για χρήστες
υπολογιστών Mac.

Η συλλογή των πολυμέσων σας
σε ένα κεντρικό σημείο

Αποθηκεύστε και οργανώστε το σύνολο των
φωτογραφιών, των βίντεο, της μουσικής και
των σημαντικών εγγράφων σας στο δίκτυο
του σπιτιού ή του γραφείου σας.

Διεύρυνση του χώρου
αποθήκευσης στην ταμπλέτα και
στο κινητό τηλέφωνό σας

Πρόσβαση από οπουδήποτε

Απολαύστε την ψηφιακή σας ζωή από
οπουδήποτε στους προσωπικούς
υπολογιστές και στους υπολογιστές Mac®,
στις ταμπλέτες ή στα έξυπνα τηλέφωνά
σας με την εφαρμογή διαχείρισης αρχείων
της WD.

Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας για όλους τους
υπολογιστές σας
Δημιουργήστε εύκολα αντίγραφα
ασφαλείας των αρχείων από όλους τους
προσωπικούς υπολογιστές και τους
υπολογιστές Mac που έχετε στο σπίτι
ή στο μικρό γραφείο σας.

Ταχύτερη μεταφορά και
πρόσβαση

Η διεπαφή Gigabit Ethernet και ένας
επεξεργαστής διπλού πυρήνα
(Dual-Core) παρέχουν μεταφορές
αρχείων και απρόσκοπτη πρόσβαση εξ
αποστάσεως με αστραπιαία ταχύτητα.

Πλήρης αξιοποίηση των
πολυμέσων σας

Στείλτε φωτογραφίες και βίντεο απευθείας
στο προσωπικό σας νέφος από οπουδήποτε
και ελευθερώστε χώρο στις κινητές σας
συσκευές.

Ροοθηκεύστε απρόσκοπτα τα βίντεο,
τις φωτογραφίες και τη μουσική σας σε
τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής
πολυμέσων, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες
συσκευές με πιστοποίηση DLNA® που έχετε
συνδέσει στο δίκτυό σας.

Σύνδεση στην υπηρεσία Dropbox™
και πολλές άλλες δυνατότητες

Προστασία με κωδικό πρόσβασης
για τήρηση του απορρήτου

Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του
προσωπικού σας νέφους, της υπηρεσίας
Dropbox και άλλων λογαριασμών νέφους
εύκολα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
My Cloud της WD για κινητές συσκευές.

Τα δεδομένα σας είναι πάντοτε ασφαλή
και υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
Προστατέψτε το προσωπικό σας νέφος
από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση μέσω της
προστασίας με κωδικό πρόσβασης που
είναι διαθέσιμη για κάθε χρήστη.

Αύξηση της χωρητικότητας του
προσωπικού σας νέφους

Ρύθμιση μέσα σε λίγα λεπτά

Απλώς προσαρτήστε συμβατό σκληρό
δίσκο USB 3.0 απευθείας στη θύρα
επέκτασης USB στη μονάδα My Cloud και
διευρύνετε αμέσως τη χωρητικότητα του
χώρου αποθήκευσης στο νέφος σας.

Προσθήκη ενός επιπλέον
επιπέδου προστασίας για τα
αρχεία σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα
δεύτερο αντίγραφο ή ασφαλές σημείο της
μονάδας σας My Cloud στο δίκτυο του
σπιτιού ή του γραφείου σας. Με διπλά
ασφαλή προστασία για όλα τα πολυμέσα
σας, θα νιώσετε την απόλυτη ξεγνοιασιά.

Απευθείας αποστολή
φωτογραφιών από τη
φωτογραφική σας μηχανή με
USB 3.0

Απλώς συνδέστε τη φωτογραφική σας
μηχανή χρησιμοποιώντας τη θύρα
USB 3.0 για να προσθέσετε γρήγορα όλες
τις φωτογραφίες σας στο προσωπικό σας
νέφος.

My Cloud™

Εφαρμογή για κινητές &
επιτραπέζιες συσκευές

Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα
σας μέσα σε λίγα λεπτά με την πλούσια
ιστοπαγή διεπαφή χρήστη της WD για
απρόσκοπτη ρύθμιση με διαδικτυακή
καθοδήγηση.

Προδιαγραφές προϊόντος
Διεπαφή
Gigabit Ethernet συμβατή με
10/100/1.000 MB/s

Διαστάσεις
Ύψος:
170,6 χιλιοστά (6,7 ίντσες)
Βάθος:
139,9 χιλιοστά (5,5 ίντσες)
Πλάτος:
49 χιλιοστά (1,9 ίντσες)
Βάρος:
0,96 κιλά (2,12 λίβρες) 2 TB
0,96 κιλά (2,12 λίβρες) 3 TB
1 κιλό (2,19 λίβρες) 4 TB

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ συστήματος
Λειτουργικά συστήματα Windows® 8,
Windows 7, Windows Vista® ή Windows XP
(SP 3) και λειτουργικά συστήματα Mac OS® X
Mountain Lion™, Lion™ ή Snow Leopard®

Περιεχόμενα συσκευασίας

Προδιαγραφές λειτουργίας

Αποθήκευση σε προσωπικό νέφος
Καλώδιο Ethernet
Προσαρμογέας ισχύος εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC)
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 35°C
Θερμοκρασία εκτός λειτουργίας: -20°C έως 65°C

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
Internet Explorer® 8.0 ή ανώτερης έκδοσης,
Safari® 5.0 ή ανώτερης έκδοσης,
Firefox® 12 ή ανώτερης έκδοσης,
Google Chrome™ 14.0 και μεταγενέστερης
έκδοσης σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες
λειτουργικών συστημάτων Windows και Mac

Για την επίτευξη επιδόσεων USB 3.0, απαιτείται κεντρικός υπολογιστής με
USB 3.0 και καλώδιο πιστοποιημένο για USB 3.0.
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Χωρητικότητες και μοντέλα
4 TB
WDBCTL0040HWT
3 TB
WDBCTL0030HWT
2 TB
WDBCTL0020HWT

Συσκευές DLNA/UPnP® για ροοθήκευση
σύνδεσης στο Ίντερνετ για πρόσβαση εξ
αποστάσεως
Περιορισμένη εγγύηση
2 έτη

Διεθνώς

Η συμβατότητα μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από τη διάρθρωση
του υλικού και τα λειτουργικά συστήματα.

Οι ονομασίες Western Digital και WD και το λογότυπο της WD είναι σήματα κατατεθέντα της Western Digital Technologies, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες My Cloud και absolutely είναι εμπορικά σήματα
της Western Digital Technologies, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Οι προδιαγραφές των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς σχετική ειδοποίηση. Η εικόνα που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα Terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας. Ανάλογα
με τον τρόπο χρήσης για τον ρυθμό μεταφοράς ή τη διεπαφή, ένα Megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο και ένα Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gb/s) = ένα δισεκατομμύριο bit ανά
δευτερόλεπτο.
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