My Cloud

™

Persoonlijke cloud-opslag

Sla alles op.
Overal toegang.

Een cloud voor uzelf
Gedeelde opslag en back-up
Overal toegang

Sla alles op één plaats op en krijg
overal toegang met bliksemsnelle
prestaties. Krijg royale opslagruimte
zonder maandelijkse kosten. En dankzij
rechtstreekse bestandsuploads vanaf uw
mobiele apparaten zijn al uw belangrijke
gegevens veilig opgeslagen, thuis in uw
persoonlijke cloud.

My Cloud
Persoonlijke cloud-opslag

Productkenmerken
Uw eigen persoonlijke cloud

Flexibele back-upopties

Met My Cloud kunt u al uw inhoud
op één veilige plek bewaren, thuis
of op kantoor. Geen maandelijkse
abonnementskosten. Geen
beperkingen.

Wees gerust met WD SmartWare™ Pro
voor pc-gebruikers en
Apple® Time Machine® voor
Mac-gebruikers die uw gegevens
beschermen.

Centraliseer uw
mediacollectie

Breid de opslag van uw tablet
en smartphone uit

Sla al uw foto's, video's, muziek
en belangrijke documenten op
en organiseer ze op uw thuis- of
kantoornetwerk.

Overal toegang

Geniet overal van uw digitale leven
op uw pc en Mac®-computer,
tablet of smartphone met WD's
bestandsbeheerapp.

Maak uw media vrij

Stream uw video's, foto's en muziek
naadloos naar uw aangesloten
tv's, mediaspelers, spelcomputers
en andere DLNA®-gecertificeerde
apparaten.

Maak verbinding met
Dropbox™ en meer

Wachtwoordbeveiliging voor
privacy

Vergroot de capaciteit van uw
persoonlijke cloud

Maak gemakkelijk back-ups van de
bestanden op alle pc's en
Mac-computers in uw huis of
kantoor.

Gigabit-ethernet en Dual Coreprocessor bieden bliksemsnelle
bestandsoverdrachten en naadloze
externe toegang.

Upload foto's en video's rechtstreeks
naar uw persoonlijke cloud vanaf
overal en maak ruimte vrij op uw
mobiele apparaten.

Breng gemakkelijk bestanden over
tussen uw persoonlijke cloud,
Dropbox en andere cloudaccounts
met WD's mobiele app My Cloud.

Automatische bestandsbackup voor al uw computers

Snellere overdracht en
toegang

Sluit gewoon een compatibele
USB 3.0-harde schijf rechtstreeks aan
op de USB-uitbreidingspoort van het
My Cloud-station en u hebt onmiddellijk
meer opslagcapaciteit.

Geef uw bestanden een extra
beveiligingslaag

U kunt automatisch een tweede kopie
(of safepoint) maken van uw My Cloud
op uw thuis- of kantoornetwerk. Met
dubbele beveiliging voor al uw media
kunt u volledig gerust zijn.

Directe foto-uploads vanaf uw
camera met USB 3.0
Sluit gewoon uw camera aan op de
USB 3.0-poort en u voegt snel al uw
foto's toe aan uw persoonlijke cloud.

Uw gegevens zijn altijd veilig en
volledig onder uw beheer. Beveilig uw
persoonlijke cloud tegen onbevoegde
toegang met wachtwoordbeveiliging,
beschikbaar voor elke gebruiker.

My Cloud™

Mobiele en bureau-app

In een ogenblik ingesteld

Met WD's rijke webgebaseerde
gebruikersomgeving voor naadloze
webconfiguratie is alles in een ogenblik
gereed.

Productspecificaties
Aansluiting
10/100/1000 MB/s-compatibel
Gigabit-ethernet

Inhoud van het pakket
Persoonlijke cloud-opslag
Ethernetkabel
Netadapter
Snelle installatiehandleiding

Afmetingen
Hoogte:
170,6 mm
Diepte:
139,9 mm
Breedte: 49 mm
Gewicht: 0,96 kg 2 TB
0,96 kg 3 TB
1,00 kg 4 TB

Bedrijfsspecificaties
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C
Voor USB 3.0-snelheid zijn een USB 3.0-host en
USB 3.0-gecertificeerde kabel vereist.
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Systeemvereisten
Besturingssystemen Windows® 8,
Windows 7, Windows Vista® of
Windows XP (SP 3); besturingssystemen
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™ of
Snow Leopard®

Capaciteit en modellen
4 TB
WDBCTL0040HWT
3 TB
WDBCTL0030HWT
2 TB
WDBCTL0020HWT

DLNA/UPnP®-apparaten om te
streamen. Internetverbinding voor
externe toegang
ONDERSTEUNDE BROWSERS
Internet Explorer® 8.0 of later,
Safari® 5.0 of hoger, Firefox® 12 of
hoger, Google Chrome™ 14.0 en later
op ondersteunde Windows- en
Mac OS-platforms

Beperkte garantie
2 jaar
Wereldwijd

Compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en
het besturingssysteem van de gebruiker.

Western Digital, WD en het WD-logo zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen; My Cloud en absolutely zijn merken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. of andere landen. Andere merken kunnen genoemd zijn die
eigendom zijn van andere bedrijven. De productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De weergegeven afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of aansluiting betekent megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, en
gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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