My Cloud EX2 Ultra
™

NAS

Yüksek performanslı
yedekleme, paylaşım,
senkronizasyon ve her
yerden erişim

Bu yüksek performanslı NAS çözümü ile
tüm medyanızı tek bir yerde saklayın ve
her yerden erişin. My Cloud EX2 Ultra
NAS ile tüm içeriği bilgisayarlar arasında
otomatik olarak senkronize edebilir, dosya
ve klasörleri kolayca paylaşabilir ve kendi
kişiselleştirilmiş sisteminizi oluşturmanız
için birden fazla yedekleme seçeneğinin
keyfini çıkarabilirsiniz.

My Cloud EX2 Ultra
NAS

Ürün Özellikleri
Her yerden erişim için
merkezileştirilmiş depolama

Fotoğraflarınızı, videolarınızı,
müziğinizi ve belgelerinizi tek bir
yerde saklayın ve MyCloud.com veya
My Cloud uygulaması üzerinden
bir internet bağlantısı ile istediğiniz
yerden erişin veya paylaşım yapın.

Çoklu RAID seçenekleri

My Cloud EX2 Ultra NAS, çok çeşitli
RAID ayarlarına sahiptir; böylece
sizin için en iyi olan yapılandırma
ile sisteminizi özelleştirebilirsiniz.
Seçenekler arasında; gelişmiş
performans için RAID 0, yansıtmalı
veri koruması için RAID 1 ve RAID
olmayan yapılandırmalar için JBOD ile
genişleme desteği bulunmaktadır.

Ultra güvenilir WD Red™ NAS
sürücülerine sahiptir

My Cloud EX2 Ultra, WD RedTM sabit
diskler ile önceden yapılandırılmış
olarak gelir ve bu diskler, 7x24 çalışan
ortamlarda yüksek performans
sunmak üzere NAS sistemleri
için üretilmiştir. My Cloud EX2 Ultra
ayrıca uyumlu sürücülerle kendi özel
NAS'ınızı oluşturmanız için disksiz bir
versiyona da sahiptir.

Yüksek performans için
güncellendi

İçeriğinizi tüm bilgisayarlarınızla
senkronize edin

Kusursuz ortam akışı

Nerede olursan ol, bir gözün
evinde olsun

Güçlü Marvell® ARMADA™ 385
1,3 GHz çift çekirdekli işlemci ile
geliştirilmiştir; böylece ultra yüksek
aktarım hızları ile yüksek performanslı
akışa sahip olacaksınız. Ayrıca
kolaylıkla birden fazla görev üzerinde
çalışabilmeniz için 1 GB DDR3 bellek
olacak.

Bu güçlü NAS sistemi ile yüksek
performanslı akışın keyfini çıkarın.
Plex™ Medya Sunucusu sayesinde HD
içeriğiniz düzenlenecek ve PC'niz,
mobil cihazınız ya da sertifikalı başka
bir medya oynatıcısına aktarılmak için
hazır olacaktır.

My Cloud OS 3 yazılımı ile çalışır

WD'nin My Cloud OS 3'ü çok çeşitli
araçlar ve uygulamalar ile gelir.
İçeriği aileniz ve arkadaşlarınızla
paylaşmak için bir klasör oluşturun.
Verilerinizi tüm bilgisayarlarınız
arasında otomatik olarak senkronize
edin ve içeriğinizin her zaman güncel
olduğundan emin olun. NAS aygıtınız
ile Dropbox™, OneDrive veya Google
Drive™ gibi uyumlu bulut hizmetleri
arasında içeriğinizi kolayca aktarın.*

WD Sync sayesinde medya ve
dosyalarınızı tüm bilgisayarlarınız ile
My Cloud cihazınız arasında otomatik
olarak senkronize edebileceksiniz;
böylece içeriğinizin tüm
cihazlarınızda güncel ve erişilebilir
olduğundan emin olacaksınız.

Ödüllü Milestone ARCUS™ Güvenlik
Kamerası Yazılımı ile donatılmıştır ve
eviniz için güçlü bir güvenlik kamerası
sistemi sunar. Endüstri lideri binlerce
kamera ile uyumludur, 10 adete kadar
kamera bağlantısı destekler ve iki
(2) adet ücretsiz kamera lisansıyla
birlikte gelir; böylece bu NAS, sizin
için en değerli şeyleri gözetmeniz için
mükemmel bir güvenlik çözümü sunar.

Geliştirilmiş veri koruması

WD SmartWare™ veya Acronis
gibi yedekleme yazılımı ile PC
kullanıcıları, içerikleri güvenli
olduğunda ve içeriklerinin güvenli
olduğu yerde özelleştirebilirlerken,
Mac kullanıcıları kişiselleştirilmiş
yedekleme amacıyla Apple Time
Machine için tam erişime sahiptirler.
Hatta otomatik olarak verilerinizi
ayrı bir My Cloud NAS aygıtına ya
da Amazon S3, ElephantDrive veya
Acronis gibi herhangi bir desteklenen
bulut aygıtına yedekleyebilirsiniz*.
256-bit AES hacim şifreleme,
etkinleştirildiğinde, tüm ağınızdaki
dosyaları güvenli şekilde
yedeklemenizi sağlar.

NAS'ınızı popüler uygulamalarla
özelleştirin
My Cloud EX2 Ultra, kişiselleştirilmiş
bir deneyim için popüler
uygulamaların tamamını destekler.
Plex, Milestone ARCUS Güvenlik
Gözetimi, Dropbox, WordPress ve
daha fazla uygulamadan faydalanın*.

My Cloud™

Mobil Uygulamalar

Ürün Teknik Özellikleri
ARAYÜZ
Gigabit Ethernet
USB 3.0 genişleme yuvası (x2)

PAKET İÇERIĞI
Ağa Bağlı Depolama
Ethernet kablosu
AC adaptörü
Hızlı Kurulum Kılavuzu

BOYUTLAR
Yükseklik: 6,75 inç (171,45 mm)
Derinlik:
6,10 inç (154,94 mm)
Genişlik: 3,90 inç (99,06 mm)
Ağırlık:
20 TB 2,32 kg (5,1 lb)
16 TB 2,3 kg (5,0 lb)
12 TB 2,4 kg (5,2 lb)
8 TB 2,3 kg (5,0 lb)
6 TB 2,09 kg (4,61 lb)
4 TB 1,6 kg (3,4 lb)
0 TB 0,8 kg (1,8 lb)
ÇALIŞMA SPESIFIKASYONLARI
Çalışma sıcaklığı: 5°C ila 35°C
Çalışmadığı zamanki sıcaklığı: -20° C ila 65° C

SISTEM GEREKSİNİMLERİ
•W
 indows 10, Windows 8, Windows 7 veya
Windows Vista işletim sistemleri
•M
 ac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks veya
Mountain Lion işletim sistemleri
• Aktarım için DLNATM/UPnPTM aygıtları
• İnternet bağlantısı için yönlendirici

KAPASITE VE MODELLER
20 TB WDBVBZ0200JCH
16 TB WDBVBZ0160JCH
12 TB WDBVBZ0120JCH
8 TB WDBVBZ0080JCH
6 TB WDBVBZ0060JCH
4 TB WDBVBZ0040JCH
0 TB WDBVBZ0000NCH

DESTEKLENEN TARAYICILAR
• Microsoft Edge
• Internet Explorer 10 veya üzeri
• Safari 6 veya üzeri
• FirefoxTM 30 veya üzeri
•D
 esteklenen Windows ve Mac OS platformlarında
Google Chrome™ 31 veya daha üstü

SINIRLI GARANTI
Önceden yapılandırılmış
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Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim
sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

WD, WD logosu, My Cloud, WD Red, WD SmartWare ve WD Sync, Western Digital Corporation şirketinin veya onun iştiraklerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
ticari markaları veya ticari markalarıdır. Burada bahsi geçebilecek olan diğer markalar ilgili sahiplerin mülkiyetindedir. Ürün özellikleri uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Burada gösterilen resimler gerçek ürünle farklılık gösterebilir.
© 2017 Western Digital Corporation veya iştirakleri.
*Uygulama veya Bulut hizmet kaydı gerekebilir. Uygulama veya Bulut hizmetleri herhangi bir zamanda değiştirilebilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ve ülkeye göre değişiklik
gösterebilir. Depolama kapasitesi için kullanıldığında, bir terabayt (TB) = bir trilyon bayttır. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına ve RAID/JBOD yapılandırmasına göre değişir.
Aktarım hızı veya arayüz olarak kullanıldığında, saniye başına megabayt (MB/s) = saniyede bir milyon bayta, saniye başına gigabayt (Gb/s) = saniyede bir milyar bayta eşittir.
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