My Cloud
Pro Serisi

™

Ağa Bağlı Depolama

• Tüm fotoğraflarınızı ve medya
kitaplığınızı tek bir yerde organize olarak
tutacak depolama alanı
• Medya dosyalarına her yerden erişim,
düzenleme ve kaydetme imkanı
• Mac ve PC uyumlu
• Plex™ ile her şeyi aktarmak için donanım
kod çevrimi
• Intel® Pentium® N3710 dört çekirdekli 1,6
GHz işlemci ve 4 GB RAM

My Cloud Pro Series NAS, neredeyse
her şeyi depolamaya yetecek alanı
sayesinde internet bağlantısı olan her
yerden düzenlemek ve kaydetmek için ağ
depolaması sunar. PC ve Mac bilgisayarlarla
uyumluluğu sayesinde yaratıcı iş akışınızı
kolaylaştırmak için medya dosyalarınızı tek
bir yerde güvende ve organize tutabilirsiniz.

My Cloud Pro Series
Ağa Bağlı Depolama

Ürün Özellikleri
Her şeyi organize edecek depolama

Size uygun veri koruması

Tüm çekimlerinizi tek bir yerde organize olarak tutun Dört çekirdekli Intel Pentium
N3710 işlemci ve 4 GB RAM sayesinde HD video yayını yapabilir veya birden
fazla kullanıcı ile içerik paylaşabilirsiniz. My Cloud Pro Series NAS ile prodüksiyon
dosyalarınızı, RAW fotoğraflarınızı veya son düzenlemelerinizi tek bir yerde ve erişime
hazır halde saklayın.

Sahip olduğu birden fazla RAID seçeneği, dijital kitaplığınızı ihtiyaçlarınıza uygun
şekilde korumanıza yardımcı olurken parola koruması ve 256 bit AES hacim şifreleme
de dosyalarınızın meraklı gözlere karşı korunmasını sağlar.

Her yerden düzenleme ve kaydetme
Medya dosyalarınızı tek bir yerde tutun ve internet bağlantınızın olduğu her yerden
içeriğinize erişin, düzenleyin veya kaydedin. Müşteriler ve alıcılarla HD medya paylaşımı
yapın ya da MyCloud.com ve My Cloud mobil uygulaması üzerinden ekibinizin iş
akışını geliştirin.

Mac ve PC için yedekleme
Her ihtiyaca uygun yedekleme seçenekleri ile dijital koleksiyonunuzu kişisel
tercihlerinize göre koruyun. WD SmartWare Pro ile PC'den otomatik olarak içerik
kaydedin, ayrı bir My Cloud cihazına veri kopyalayın veya Apple Time Machine
üzerinden bir Mac'i kolayca yedekleyin.

Her şeyi aktarın
Yerleşik donanım kod çevrimi ve indirilebilir Plex Medya Sunucusu sayesinde
istediğiniz cihaza şık bir şekilde aktarım yapmanız için medya dosyalarınız doğru
format ve kalitede hazırlanır.

Kurulumu basit, kullanımı kolay
My Cloud Pro Serisi kolayca ağınız üzerinde bulunur ve web üzerinden yüklenebilir; bu
da kurulum sürecini basit ve sezgisel yapar. Aletsiz ve tepsisiz sürücü yuvaları sayesinde
dakikalar içinde kolayca sabit sürücü ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

My Cloud OS
WD'nin My Cloud OS işletim sistemi ile medyanız üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı
sağlayacak araçlara ve uygulamalara ulaşın. Plex uygulaması ile bir medya sunucusu
oluşturun. WD SyncTM ile tüm bilgisayarlarınızdaki içerikleri senkronize edin. NAS'ınızı
üçüncü taraf uygulamalarıyla özelleştirin

AdobeTM Creative CloudTM Bağlantılı
Adobe Creative Cloud, bir fikri başyapıta dönüştürmenizi sağlayacak araçlara sahiptir ve My
Cloud mobil uygulaması sayesinde internet bağlantınızın olduğu her yerden dosyalarınızı
düzenlemek ve kaydetmek için medyanızı My Cloud Pro Series NAS'dan hızlıca alıp Creative
Cloud'a aktarabilirsiniz.

Tek dokunuşla kopyalama
Entegre düğme ile My CloudPro Series tek bir hareketle harici bir USB cihazına
yedekleme yapabilir ve içeriğini koruyabilir.

Ürün Teknik Özellikleri
ARAYÜZ
PR2100: 2 X USB 3.0
(Genişletme Bağlantı Noktaları)
PR4100: 3 X USB 3.0
(Genişletme Bağlantı Noktaları)
Tek dokunuşla USB içe aktarma düğmesi (Ön)
2 x Gigabit Ethernet
2 x Güç Kaynağı (DC giriş)
PAKET İÇERIĞI
NAS
Ethernet kablosu
Güç kaynağı ve kablosu
Hızlı Kurulum Kılavuzu
BOYUTLAR

ÇALIŞMA SPESİFİKASYONLARI
Çalışma Sıcaklığı 0°C ila 35°C
Çalışmama Sıcaklığı -40°C ila 70°C

DESTEKLENEN TARAYICILAR
• Internet Explorer 10 veya üzeri
• Safari 6 veya üzeri
• FirefoxTM 30 veya üzeri

SISTEM GEREKLILIKLERI
• Windows® 10, Windows 8 veya Windows 7
işletim sistemleri
• Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks
veya Mountain Lion işletim sistemleri
• Akış için DLNATM/UPnPTM veya Plex etkin
cihazlar
• İnternet bağlantısı olan yönlendirici
Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim
sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

PR2100
Uzunluk 8,51 inç (216,10 mm)
Genişlik 4,28 inç (108,60 mm)
Yükseklik 5,82 inç (147,80 mm)

• Desteklenen Windows ve Mac OS
platformlarında Google Chrome™ 31.0
veya daha üstü

KAPASITE VE MODELLER
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
SINIRLI GARANTI
Disksiz: 2 yıl Dünya Genelinde
Ön Yapılandırmalı: 3 Yıl Dünya Genelinde

PR4100
Uzunluk 9,13 inç (232,00 mm)
Genişlik 6,69 inç (170,00 mm)
Yükseklik 7,56 inç (192,00 mm)
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