My Cloud
Pro Series

™

Sieciowy magazyn danych
(Network Attached Storage)

• Możliwość przechowywania
i uporządkowania wszystkich zdjęć i plików
multimedialnych w jednym miejscu
• Dostęp, edycja lub zapis multimediów z
dowolnej lokalizacji
• Zgodność z komputerami Mac i PC
• Transkodowanie sprzętowe do przesyłania
strumieniowego danych w Plex™
• Czterordzeniowy procesor Intel® Pentium®
N3710 1,6 GHz i 4 GB pamięci RAM

Oferując przestrzeń, która pomieści
praktycznie wszystko, My Cloud Pro Series
zapewnia sieciowy magazyn danych, który
pozwala na edytowanie i zapisywanie
plików z dowolnego miejsca, w którym
dostępne jest połączenie z Internetem.
Dzięki zgodności z komputerami Mac
i PC masz możliwość zabezpieczenia
i uporządkowania multimediów w jednym
miejscu w celu uproszczenia swojej
kreatywnej pracy.

My Cloud Pro Series

Sieciowy magazyn danych (Network Attached Storage)

Cechy produktu
Magazyn danych, który pozwala wszystko zorganizować

Ochrona danych w Twoim stylu

Możliwość przechowywania wszystkich danych w jednym miejscu Czterordzeniowy
procesor Intel Pentium N3710 i 4 GB pamięci RAM pozwalają płynnie przesyłać filmy
w jakości HD lub udostępniać treści wielu użytkownikom. Przechowuj wszystkie pliki
produkcyjne, zdjęcia w formacie RAW lub końcowe miksy w systemie NAS My Cloud
Pro Series i korzystaj z nich, kiedy chcesz.

Liczne konfiguracje RAID i inne opcje pomagają zabezpieczać Twoją cyfrową bibliotekę
dowolny sposób, a ochrona hasłem i 256-bitowe szyfrowanie wolumenów AES chronią pliki
przed niepowołanym dostępem.

Edytuj i zapisuj dane z dowolnego miejsca
Przechowuj swoją kolekcję multimediów w jednym miejscu oraz otwieraj je, edytuj
lub zapisuj z dowolnej lokalizacji z dostępem do Internetu. Udostępniaj multimedia
w jakości HD klientom lub usprawniaj przepływ pracy swojego zespołu za pomocą
serwisu MyCloud.com i aplikacji mobilnej My Cloud.

Kopie zapasowe dla komputerów Mac i PC
Wybierz według własnych upodobań, w jaki sposób ma być chroniona Twoja cyfrowa
kolekcja, korzystając z kopii zapasowych. Zapisuj dane z komputera automatycznie za
pomocą WD SmartWare Pro, kopiuj dane do oddzielnego urządzenia My Cloud lub
archiwizuj je w prosty sposób na komputerze Mac za pomocą programu Apple Time
Machine.

Przesyłaj strumieniowo dosłownie wszystko
Dzięki wbudowanemu transkodowaniu sprzętowemu i obsłudze pobierania
zawartości serwera Plex masz możliwość strumieniowego przesyłania multimediów
we właściwym formacie i jakości do dowolnego urządzenia.

Łatwość konfiguracji, prostota użytkowania
Rozwiązanie My Cloud Pro Series można szybko znaleźć w sieci i zainstalować online, co
sprawia, że proces konfiguracji jest prosty i intuicyjny. Ponadto dzięki niewymagającym
stosowania narzędzi i pozbawionym tacek wnękom napędów można łatwo dodawać lub
wymieniać dyski twarde w ciągu kilku chwil.

My Cloud OS
Uzyskaj narzędzia i aplikacje, które zapewnią Ci pełną kontrolę nad wszystkimi
multimediami w systemie My Cloud OS firmy WD. Utwórz serwer multimediów za pomocą
aplikacji Plex. Synchronizuj zawartość wszystkich swoich komputerów za pomocą WD
SyncTM. Rozszerz możliwości systemu NAS za pomocą aplikacji zewnętrznych.

Dostęp do AdobeTM Creative CloudTM
Funkcje Adobe Creative Cloud pozwalają zmienić koncepcję w dzieło sztuki, a dzięki
aplikacji mobilnej My Cloud można szybko uzyskiwać multimedia z systemu NAS My Cloud
Pro Series i przekazywać je do Creative Cloud w celu edytowania i zapisywania plików
w każdym miejscu z dostępem do Internetu.

Kopiowanie jednym dotknięciem
Dzięki zastosowaniu zintegrowanego przycisku kopiowania rozwiązanie My Cloud Pro
Series może archiwizować i przechowywać wszystko za jednym dotknięciem.

Dane techniczne produktu
INTERFEJS
PR2100: 2 X USB 3.0 (porty rozszerzeń)
PR4100: 3 X USB 3.0 (porty rozszerzeń)
Przycisk kopiowania danych z USB (z przodu)
Gigabit Ethernet x 2
Zasilanie (wejście DC) x 2

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura podczas pracy:
od 0°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania:
od -40°C do 70°C

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
NAS
Przewód Ethernet
Zasilacz z przewodem
Skrócona instrukcja instalacji

WYMAGANIA SYSTEMOWE
• Systemy operacyjne Windows 10,
Windows 8, Windows 7

WYMIARY
PR2100
Długość 8,51" (216,10 mm)
Szerokość 4,28" (108,60 mm)
Wysokość 5,82" (147,80 mm)

OBSŁUGIWANE PRZEGLĄDARKI
• Internet Explorer w wersji 10 lub
nowszej
• Safari w wersji 6 lub nowszej
• FirefoxTM w wersji 30 lub nowszej
• Google Chrome™ w wersji 31.0 lub
nowszej na obsługiwanych platformach
Windows i Mac OS

• Systemy operacyjne Mac OS X El Capitan,
Yosemite, Mavericks lub Mountain Lion
• Urządzenia DLNATM/UPnPTM lub Plex do
odtwarzania strumieniowego
• Router udostępniający połączenie z
Internetem
Zgodność jest uzależniona od konfiguracji sprzętowej i
używanego systemu operacyjnego.

PR4100
Długość 9,13" (232,00 mm)
Szerokość 6,69" (170,00 mm)
Wysokość 7,56" (192,00 mm)

POJEMNOŚCI I MODELE
PR2100:
0 TB WDBBCL0000NBK
4 TB WDBBCL0040JBK
8 TB WDBBCL0080JBK
12 TB WDBBCL0120JBK
16 TB WDBBCL0160JBK
20 TB WDBBCL0200JBK
PR4100:
0 TB WDBNFA0000NBK
8 TB WDBNFA0080KBK
16 TB WDBNFA0160KBK
24 TB WDBNFA0240KBK
32 TB WDBNFA0320KBK
40 TB WDBNFA0400KBK
OGRANICZONA GWARANCJA
Bez dysków: 2 lata (wszystkie kraje)
Fabrycznie skonfigurowany: 3 lata
(wszystkie kraje)

WD, logo WD, WD SmartWare, WD Sync i My Cloud są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Western Digital Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez
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