
MY CLOUD™ 
HOME DUO
ARMAZENAMENTO 
EM NUVEM PESSOAL

Armazene tudo em um único lugar. 
Acesse em qualquer lugar.
• Um local central para armazenar  

e organizar tudo
• Configuração rápida e simples
• Tudo é salvo duas vezes com o Mirror Mode
• Acesso móvel em qualquer lugar
• Backup automático para fotos e vídeos 

em seu telefone
• Porta USB para importar fotografias e vídeos 

de dispositivos de armazenamento externos.

O My Cloud Home Duo é um dispositivo 
de armazenamento pessoal com duas 
unidades fácil de usar que se conecta 
diretamente em seu roteador Wi-Fi® 
em casa para que você possa salvar todo 
o seu conteúdo digital em um único local 
central. Com duas unidades configuradas 
para Mirror Mode, seu conteúdo 
é automaticamente salvo duas vezes.



Recursos do produto

Western Digital, WD, o logotipo da WD e My Cloud são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Apple, Mac, o logotipo do Mac e macOS 
são marcas registradas da Apple, Inc. Microsoft e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Android, Chromecast e Google Drive são 
marcas comerciais da Google LLC. SONOS é uma marca registrada da Sonos, Inc. iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países, e é usada sob licença pela Apple, Inc. Wi-Fi pe 
uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As fotos apresentadas podem 
diferir dos produtos reais. Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente 
operacional. Ao se tratar de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo. O desempenho varia dependendo de seus componentes de hardware e software 
e de suas configurações.
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Especificações do produto

MY CLOUD HOME DUO
ARMAZENAMENTO EM NUVEM PESSOAL

Um local central para armazenar e organizar tudo
Com espaço suficiente para manter todas as suas fotos, vídeos e arquivos 
favoritos em um lugar em casa, organizar tudo da sua maneira e acessar 
a partir de qualquer lugar que tenha uma conexão com a internet.

Configuração rápida e simples
Basta conectar o seu dispositivo My Cloud Home Duo em seu roteador 
Wi-Fi. Use seu dispositivo móvel para visitar MyCloud.com/hello para 
configurar sua conta e comece a fazer backup, acessar e compartilhar. 
Não é necessário nenhum computador nem taxas mensais!

Tudo é salvo duas vezes com o Mirror Mode
Equipado com duas unidades de disco rígido e configurado para 
Mirror Mode (RAID 1), portanto todas as suas fotos, vídeos e arquivos 
são armazenados em uma unidade e automaticamente duplicados 
na segunda unidade para paz de espírito extra.

Acesso móvel em qualquer lugar
Use o aplicativo My Cloud Home para dispositivos móveis ou desktop 
ou o portal MyCloud.com para fazer upload, acessar e compartilhar 
suas memórias favoritas e reproduzir vídeos salvos no seu dispositivo 
My Cloud Home Duo.

Backup automático para fotos e vídeos em seu telefone
Faça backup automático de fotografias e vídeos para seu dispositivo 
My Cloud Home Duo para que você possa abrir espaço para mais.

Porta USB para importar fotos e vídeos de dispositivos externos
Importe rapidamente fotos e vídeos de outros dispositivos espalhados 
pela casa, como unidades flash USB e unidades de disco rígido 
externas usando a porta USB na parte de trás do My Cloud Home Duo. 

Pesquisa de arquivos para encontrar conteúdo com facilidade
Localize rapidamente fotos, vídeos, filmes e documentos usando 
a pesquisa fácil de usar do aplicativo My Cloud Home para dispositivo 
móvel ou desktop, ou no MyCloud.com.

Espaços privados individuais para cada usuário
Convide a família e os amigos para criarem contas individuais. 
Cada pessoa convidada pode configurar seu próprio espaço privado 
no dispositivo, a que apenas ela tem acesso. Eles podem gerenciar, 
acessar e compartilhar seu conteúdo como quiserem.

Personalize do seu jeito
Configure seu dispositivo My Clould Home para atender às suas 
necessidades com suporte para serviços como Dropbox™ ou Google 
Drive™, para alto-falantes inteligentes como o Sonos™, e para serviços 
de streaming como Google Chromecast™ e Plex Media Server™.¹

Faça o download do conteúdo da conta para manter tudo  
em um único lugar
Fotografias, vídeos e arquivos de suas contas na nuvem podem ser 
baixados automaticamente para seu dispositivo My Cloud Home Duo, 
incluindo Dropbox, Box, Google Drive™, Facebook e muitos outros.¹

Backup automático para todos os computadores PC e Mac da casa
O dispositivo My Cloud Home Duo tem enorme capacidade e se conecta 
à sua rede para fazer backup wireless de todos os computadores da 
casa em um local central. Ele funciona sem problemas com os programas 
de software Windows Backup e Time Machine.

Reprodução de vídeo contínua em qualquer lugar
Reproduza seus vídeos pessoais em qualquer lugar, em qualquer 
dispositivo, usando o aplicativo My Cloud Home para celular 
ou desktop, ou o MyCloud.com.

Compartilhamento rápido e fácil
Com apenas alguns cliques, compartilhe fotos, vídeos, documentos ou 
pastas inteiras co amigos ou com a família, para que ninguém perca nada.

INTERFACE
Gigabit Ethernet
Fonte de alimentação (DC in)

CONTEÚDO DO KIT
Armazenamento 
em nuvem pessoal
Cabo Ethernet
Adaptador de CA
Guia de Instalação Rápida

DIMENSÕES
Altura: 7,09 pol. (180 mm)
Profundidade: 6,30 (160 mm)
Largura - 3,94 pol. (100 mm)
Peso:  5,05 LBS (2,29 KG) 4 TB
 5,27 LBS (2,39 KG) 6 TB
 5,29 LBS (2,40 KG) 8 TB
 5,29 LBS (2,40 KG) 12 TB
 7,26 LBS (3,29 KG) 16 TB
 7,26 LBS (3,29 KG) 20 TB

ESPECIFICAÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO
Temperatura operacional:
5°C a 35° C
Temperatura não operacional:
-20° C a 65° C

REQUISITOS DE SISTEMA
• Sistemas operacionais Windows® 10, 

8.1 ou 7 (apenas 64 bits)
• macOS Mojave, High Sierra ou Sierra
• Para dispositivos móveis: iOS 9+ 

e Android™ 4.4+
• Roteador e conexão com a Internet
A compatibilidade pode variar de acordo com  
a configuração de hardware e o sistema operacional  
do usuário.

GARANTIA LIMITADA
2 anos em todo o mundo

CAPACIDADES E MODELOS
20 TB WDBMUT0200JWT
(2 x unidades de 10 TB.  
Capacidade útil de 9,9 TB)
16 TB WDBMUT0160JWT
(2 x unidades de 8 TB.  
Capacidade útil de 7,9 TB)
12 TB WDBMUT0120JWT
(2 x unidades de 6 TB.  
Capacidade útil de 5,9 TB)
8 TB WDBMUT0080JWT
(2 x unidades de 4 TB.  
Capacidade útil de 3,9 TB)
6 TB WDBMUT0060JWT
(2 x unidades de 3 TB.  
Capacidade útil de 2,95 TB)
4 TB WDBMUT0040JWT
(2 x unidades de 2 TB.  
Capacidade útil de 1,96 TB)
Capacidade útil por unidade no RAID 1 padrão.

O usuário pode modificar as configurações 
para utilizar a capacidade total.

1 Pode ser necessário um aplicativo ou registro na conta da nuvem. Os aplicativos 
e serviços da nuvem podem ser alterados, rescindidos ou interrompidos em qualquer 
momento e podem variar por país.


