MY BOOK

™

STACJONARNY
MAGAZYN DANYCH
Magazyn danych, któremu
możesz powierzyć swoje dzieła
• Automatyczne kopie zapasowe dzięki
dołączonemu oprogramowaniu
WD Backup oraz zgodność z programem
Time Machine*
• Ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe
• Oprogramowanie WD Discovery™
z funkcją importowania danych z chmury
lub konta w serwisie społecznościowym
• Łatwa obsługa
• Godny zaufania magazyn danych
stworzony zgodnie z normami
niezawodności WD

Dysk My Book™ został zaprojektowany w taki
sposób, aby pasował do Twojego stylu, ma dużą
pojemność do przechowywania zdjęć, filmów,
plików muzycznych i dokumentów. Stacjonarny
magazyn danych My Book z funkcją importowania
danych z chmury lub serwisów społecznościowych
zapewnia bezpieczeństwo plików dzięki funkcji
ochrony plików hasłem oraz bezproblemowej
współpracy z aplikacjami WD Backup™ lub
Time Machine™.

MY BOOK

STACJONARNY MAGAZYN DANYCH

Cechy produktu
Kompletne kopie zapasowe

Magazyn danych My Book z oprogramowaniem WD Backup dla
systemu Windows jest zgodny z Time Machine*, dzięki czemu możesz
chronić zapisane zdjęcia, filmy, muzykę oraz dokumenty przed utratą.
Możliwe jest automatyczne wykonywanie kopii zapasowej zgodnie
z harmonogramem. Wystarczy wybrać godzinę oraz częstotliwość,
aby wykonywać kopię zapasową najważniejszych plików. Stacjonarny
magazyn danych My Book współpracuje z oprogramowaniem Acronis®
True Image™ WD Edition, umożliwiając tworzenie kompletnych kopii
zapasowych według harmonogramu.
Dzięki WD Backup, zgodności z Time Machine* oraz oprogramowaniu
Acronis True Image WD Edition możesz wykonywać pełne kopie
zapasowe według harmonogramu w celu odzyskania danych
w przypadku awarii spowodowanej przez wirusa, usterkę komputera
lub po przypadkowym naciśnięciu klawisza „delete”.

Więcej możliwości z WD Discovery

Dołączone do zestawu oprogramowanie WD Discovery™ łączy się
z popularnymi serwisami społecznościowymi i umożliwiającymi
przechowywanie danych w chmurze, takimi jak Facebook, Dropbox
i Google Drive™.** Teraz możesz importować zdjęcia, filmy i dokumenty
na dysk My Book, zabezpieczając tym samym wszystkie elementy swojej
aktywności w Internecie. WD Discovery może również zarządzać Twoim
dyskiem za pośrednictwem programu WD Drive Utilities.

Łatwość obsługi

Stacjonarny magazyn danych My Book jest gotowy do użycia zaraz po
wyjęciu z opakowania, można więc od razu zacząć przesyłać pliki oraz
tworzyć ich kopie zapasowe. Jest wyposażony w oprogramowanie
konieczne do ochrony danych, w tym WD Backup oraz WD Security.
Zapewnia zgodność z Time Machine*.

Zabezpieczenie hasłem i szyfrowanie sprzętowe

My Book posiada funkcję 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES
oraz oprogramowanie WD Security™ zapewniające bezpieczeństwo
danych i ochronę prywatności. Wystarczy aktywować zabezpieczenie
hasłem i wybrać swoje własne hasło.
Dla szybkiego i wygodnego dostępu możesz skonfigurować program
WD Security, aby automatycznie odblokowywał dysk po podłączeniu
do komputera, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowego
wprowadzania hasła.

Dane techniczne produktu
POJEMNOŚCI I MODELE
10 TB WDBBGB0100HBK
8 TB WDBBGB0080HBK
6 TB WDBBGB0060HBK
4 TB WDBBGB0040HBK
3 TB WDBBGB0030HBK
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Stacjonarny dysk twardy
• Kabel USB 3.0
• Zasilacz
• Oprogramowanie WD Discovery™
dla WD Backup™, WD Security™
i WD Drive Utilities™
• Skrócona instrukcja instalacji

WYMIARY
Długość: 139,3 mm (5,5 cala)
Szerokość: 49 mm (1,9 cala)
Wysokość: 170,6 mm (6,7 cala)
Masa:
10 TB – 0,96 kg (2,12 funta)
8 TB – 0,96 kg (2,12 funta)
6 TB – 1,05 kg (2,31 funta)
4 TB – 1,00 kg (2,21 funta)
3 TB – 0,96 kg (2,13 funta)
ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura podczas eksploatacji:
od 5°C do 35°C
Temperatura podczas
przechowywania: od -20°C do 65°C

INTERFEJS
USB 3.0
USB 2.0

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI
OPERACYJNYMI
• Fabryczna partycja exFAT dla
natychmiastowej możliwości
współpracy z komputerami Windows
i Mac

OGRANICZONA GWARANCJA
3 lata (wszystkie kraje)

• Systemy operacyjne Windows® 10,
Windows 8.1 lub Windows 7
• Systemy operacyjne macOS High
Sierra, Sierra lub El Capitan
Praca z innymi systemami może
wymagać sformatowania dysku
Zgodność z systemami operacyjnymi Windows i Mac
OS może zależeć od używanej konfiguracji sprzętowej
i wersji systemu operacyjnego oraz wymaga
formatowania pod kątem programu Time Machine.
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