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ΜΟΝΆΔΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ CLOUD
Αποθηκεύστε τα όλα σε ένα μέρος.
Αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε.
• Ένα κεντρικό σημείο για να αποθηκεύετε και να
οργανώνετε τα πάντα
• Γρήγορη και απλή εγκατάσταση
• Εύκολη πρόσβαση στα αρχεία σας, από όπου
κι αν είστε
• Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας
φωτογραφιών και βίντεο στο κινητό σας
αυτόματα
• Θύρα USB για εισαγωγή φωτογραφιών και
βίντεο από συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης.
• Αναζήτηση αρχείων για εύκολη εύρεση
περιεχομένου

Το My Cloud Home είναι μια εύχρηστη
συσκευή προσωπικού χώρου αποθήκευσης
που συνδέεται απευθείας στον δρομολογητή
ασύρματου δικτύου Wi-Fi ® του σπιτιού σας,
ώστε να μπορείτε να αποθηκεύετε όλα τα
αρχεία ψηφιακού περιεχομένου σας σε ένα
κεντρικό σημείο. Δημιουργήστε αντίγραφα
ασφαλείας των φωτογραφιών και βίντεο
στο κινητό σας αυτόματα και δημιουργήστε
αντίγραφα ασφαλείας και συγχροvίστε
όλους τους υπολογιστές PC και Mac και τους
λογαριασμούς σας σε υπηρεσίες
cloud ασύρματα.1
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Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ένα κεντρικό σημείο για να αποθηκεύετε και να οργανώνετε τα πάντα
Με αρκετό χώρο που σας επιτρέπει να έχετε όλες τις αγαπημένες σας
φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία σας σε ένα σημείο στο σπίτι και να
μπορείτε να τα οργανώσετε με τον δικό σας τρόπο και να τα διαχειριστείτε από
οπουδήποτε μέσω μιας απλής σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Γρήγορη και απλή εγκατάσταση
Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας My Cloud Home στον δρομολογητή
ασύρματου δικτύου Wi-Fi. Χρησιμοποιήστε τη φορητή σας συσκευή για να
επισκεφθείτε τη διεύθυνση MyCloud.com/hello, ώστε να δημιουργήσετε τον
λογαριασμό σας και να ξεκινήσετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, να
διαχειρίζεστε τα αρχεία σας και να τα μοιράζεστε. Δεν χρειάζεται υπολογιστής
και δεν απαιτείται μηνιαία χρέωση!
Εύκολη πρόσβαση στα αρχεία σας, από όπου κι αν είστε
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή My Cloud Home για φορητές ή επιτραπέζιες
συσκευές ή τον ιστότοπο MyCloud.com για να ανεβάσετε, να δείτε και να
μοιραστείτε τις αγαπημένες σας αναμνήσεις και να αναπαράγετε βίντεο που
έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή My Cloud Home.
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών και βίντεο στο κινητό
σας αυτόματα
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και βίντεο που έχετε
στο κινητό σας αυτόματα στη συσκευή My Cloud Home και κερδίστε χώρο για
περισσότερα αρχεία.
Θύρα USB για εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο από συσκευές
εξωτερικής αποθήκευσης
Μπορείτε να εισάγετε άμεσα φωτογραφίες και βίντεο από τις συσκευές που
βρίσκονται σε όλο το σπίτι σας, όπως μονάδες USB flash και εξωτερικές
μονάδες σκληρού δίσκου, χρησιμοποιώντας τη θύρα USB στο πίσω μέρος της
συσκευής My Cloud Home.
Αναζήτηση αρχείων για εύκολη εύρεση περιεχομένου
Βρείτε γρήγορα φωτογραφίες, βίντεο, ταινίες και έγγραφα χρησιμοποιώντας
την εύχρηστη αναζήτηση της εφαρμογής My Cloud Home για φορητές ή
επιτραπέζιες συσκευές, ή από τον ιστότοπο MyCloud.com.

Ξεχωριστός, ιδιωτικός χώρος για κάθε χρήστη
Προσκαλέστε την οικογένεια και τους φίλους σας να δημιουργήσουν
ξεχωριστούς λογαριασμούς. Κάθε άτομο που προσκαλείτε μπορεί να ρυθμίσει
τον δικό του προσωπικό χώρο στη συσκευή, στον οποίο θα έχει μόνο εκείνο
πρόσβαση. Ο καθένας έχει δυνατότητα διαχείρισης, πρόσβασης και κοινής
χρήσης του περιεχομένου όπως θέλει.
Προσαρμόστε το όπως προτιμάτε
Προσαρμόστε τη συσκευή σας My Cloud Home στις ανάγκες σας με
υποστήριξη υπηρεσιών όπως το Dropbox™ ή το Google Drive™, ασύρματων
ψηφιακών ηχείων όπως τα Sonos™, και υπηρεσιών αναπαραγωγής ροής
όπως το Google Chromecast™ και ο Plex Media Server™.¹
Κάντε λήψη του Cloud λογαριασμού σας για να διατηρείτε τα πάντα σε ένα
μέρος
Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία σας από λογαριασμούς cloud,
όπως το Dropbox, το Box, το Google Drive™, το Facebook και πολλά άλλα,
κατεβαίνουν αυτόματα στη συσκευή My Cloud Home.
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για όλους τους υπολογιστές
PC και Mac που έχετε στο σπίτι σας
Η συσκευή My Cloud Home έχει τεράστια χωρητικότητα και συνδέεται στο
δίκτυό σας ασύρματα, δημιουργώντας αντίγραφο ασφαλείας για κάθε
υπολογιστή του σπιτιού σας σε ένα κεντρικό μέρος. Λειτουργεί απρόσκοπτα με
το λογισμικό Windows Backup και το Time Machine.
Ομαλή αναπαραγωγή βίντεο οπουδήποτε
Μπορείτε να προβάλετε τα προσωπικά σας βίντεο παντού, σε οποιαδήποτε
συσκευή, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή My Cloud Home για φορητές και
επιτραπέζιες συσκευές, ή από τη διεύθυνση MyCloud.com.
Γρήγορη και εύκολη κοινή χρήση
Με λίγα μόνο κλικ μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα ή
ολόκληρους φακέλους, με φίλους ή με την οικογένειά σας, για να μην χάνει
κανείς τίποτα.

1 Ενδέχεται να απαιτηθεί λογαριασμός στην εφαρμογή ή την υπηρεσία Cloud. Οι εφαρμογές και οι εφαρμογές για υπηρεσίες νέφους μπορεί να αλλάξουν, να τερματιστούν ή να
διακοπούν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να ποικίλλουν κατά χώρα.

Προδιαγραφές προϊόντος
ΔΙΕΠΑΦΗ
Gigabit Ethernet
Τροφοδοτικό (είσοδος συνεχούς
ρεύματος [DC])

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
Μονάδα αποθήκευσης σε
προσωπικό cloud
Καλώδιο Ethernet
Προσαρμογέας ισχύος
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ύψος: 6,91 ίντσες (175,5 χιλιοστά)
Βάθος: 5,51 ίντσες (140 χιλιοστά)
Πλάτος: 2,09 ίντσες (53 χιλιοστά)
Βάρος: 2,13 ΛΊΒΡΕΣ (0,96 ΚΙΛΆ) 2TB
2,28 ΛΊΒΡΕΣ (1,03 ΚΙΛΆ) 3TB
2,31 ΛΊΒΡΕΣ (1,05 ΚΙΛΆ) 4TB
2,46 ΛΊΒΡΕΣ (1,11 ΚΙΛΆ) 6TB
2,28 ΛΊΒΡΕΣ (1,03 ΚΙΛΆ) 8TB
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας:
5 °C έως 35 °C
Θερμοκρασία σε περίοδο μη
λειτουργίας:
-20°C έως 65°C

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
• Λειτουργικά συστήματα Windows® 10, 8.1 ή 7 (μόνο
64-bit)
• ΜacOS Mojave, High Sierra ή Sierra
• Για φορητές συσκευές iOS 9+ και Android™ 4.4+
• Απαιτείται δρομολογητής και σύνδεση στο
διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
2 έτη διεθνώς

Η συμβατότητα μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από τη
διάρθρωση του υλισμικού και το λειτουργικό σύστημα των χρηστών.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ
8 TB
6 TB
4 TB
3 TB
2 TB

WDBVXC0080HWT
WDBVXC0060HWT
WDBVXC0040HWT
WDBVXC0030HWT
WDBVXC0020HWT

Η ονομασίες Western Digital, WD, το λογότυπο της WD και η ονομασία My Cloud είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Western Digital Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασίες Apple, Mac, το
λογότυπο του Mac και η ονομασία macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Android,
Chromecast και Google Drive είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το SONOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sonos Inc. Το iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται
κατόπιν άδειας από την Apple Inc. Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οι εικόνες
που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική
προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας. Όπως χρησιμοποιείται για την ταχύτητα μεταφοράς, ένα megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο. Η απόδοση ενδέχεται να
διαφέρει, ανάλογα με τα εξαρτήματα και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας.
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