
My Book®

Live™ Duo
osobní úložiště typu cloud

veškerá vaše data 
chráněná dvojím jištěním 
a dostupná odkudkoli. 

Připojení k bezdrátovému routeru pomocí jednoduchého nastavení

Dvojnásobná ochrana a úložiště pro počítače PC i Mac®

Zabezpečený vzdálený přístup a mobilní aplikace

Připojte tuto výkonnou jednotku 
k bezdrátovému routeru a získejte sdílené 
úložiště ve své domácí síti. Můžete sdílet 
soubory s počítači PC a Mac a odesílat 
mediální soubory do multimediálního centra 
a díky zabezpečenému vzdálenému přístupu 
a aplikacím pro mobilní zařízení si zachováte 
přístup k souborům, ať se vydáte kamkoli.  
A k tomu navíc díky technologii RAID 1 
získáte dvojitě jištěnou zálohu vašich dat.
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Jednotky kapacity úložiště: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Co se týče rychlosti přenosu a rozhraní, megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu  
a gigabajt za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bajtů za sekundu.                                             4178-705284-Z03 listopad 2012

vaše média a soubory ve vašem 
osobním cloudu
Vytvořte si svůj osobní cloud a vyhněte 
se tak měsíčním poplatkům a nejistotě 
v souvislosti s neznámým místem uložení 
dat. Ukládejte média a soubory na 
disku a získejte k nim bezpečný přístup 
prostřednictvím Internetu. Můžete také 
použít mobilní aplikace WD a zajistit 
si tak snadný přístup pomocí tabletu 
nebo chytrého telefonu. Je to, jako by 
se úložná kapacita mobilního zařízení 
najednou rozšířila o 8 TB.

Maximální kapacita úložiště nebo 
dvojitě jištěné zálohování 
Ve výchozím nastavení kombinuje 
tento dvoudiskový systém oba disky do 
jednoho velkého svazku, takže v rámci 
zachování maximální kapacity systém 
poskytuje jednu diskovou jednotku. 
Nebo nastavte systém na režim ochrany 
dat (známý též jako režim zrcadlení 
nebo RAID 1). kapacita se rozdělí na půl. 
Polovina kapacity se použije k uložení 
vašich dat a druhá polovina k vytvoření 
duplicitní kopie. 

Kompletní řešení s okamžitou 
provozuschopností
Úložiště My Book Live Duo je dodáváno 
se dvěma stolními disky, které zajišťují 
vysokou kapacitu, nízkou spotřebu 
energie a tichý provoz při nízké teplotě. 

Sdílené úložiště pro všechny  
vaše počítače
Perfektní dvoudiskové řešení pro  
centralizaci a sdílení dat v rámci drátové 
či bezdrátové sítě. Připojte úložiště  
My Book Live Duo k bezdrátovému 
routeru, abyste mohli videa, hudbu, 
fotografie a důležité soubory sdílet 
s libovolným počítačem PC nebo Mac 
v síti a získat k nim přístup.

Rychlost bez kompromisů
Vestavěný procesor s vysokým výkonem 
800 MHz vám zajistí obří kapacitu 
potřebnou pro náročné aplikace 
a nejlepší rychlosti čtení ve své třídě, 
rychlejší než při použití tradičních 
disků s rozhraním standardu USB 2.0. 
Bezproblémové streamování a přesun 
souborů.

Streamování do televizoru HDTv
Vestavěný server médií streamuje hudbu, 
fotografie a videa do libovolného zařízení 
s certifikací DLNA®, jako jsou například 
přehrávač médií s podporou streamování 
WD TV® Live™, přehrávač Blu-ray Disc™, 
konzole Xbox 360®, PlayStation® 3 
a připojený televizor. Certifikováno pro 
technologie DLNA 1.5 a UPnP™.

Získejte hudbu prostřednictvím 
serveru iTunes®
Zařízení zahrnuje podporu serveru iTunes,  
který umožňuje centralizovat sbírky 
hudby a videí a odesílat je do jakéhokoli 
počítače PC či Mac a službou iTunes.

Automatické bezdrátové 
zálohování pro všechny vaše 
počítače
ochraňte své vzácné vzpomínky 
a zálohujte všechna data z počítačů PC 
i Mac bezdrátově na jedno bezpečné místo  
pomocí softwaru WD SmartWare™. 
Pokaždé, když něco uložíte, bude 
provedena okamžitá záloha. Uživatelé 
počítačů Mac mohou k ochraně svých 
dat využít všech funkcí zálohovacího 
nástroje Time Machine® společnosti Apple®. 

Snadné nastavení a snadné 
připojení k síti
V provozu během několika minut. Počítače  
se systémy Mac, Windows 8, Windows 7 
a Windows Vista® automaticky během 
několika sekund vyhledají úložiště  
My Book Live Duo. Pokud používáte systém  
Windows XP, nastavení disku snadno 
provedete pomocí jednoduchého 
vyhledávacího softwaru.

Rozšiřující port uSB
Připojte disk s rozhraním standardu USB 2.0  
do portu USB na úložišti My Book Live Duo  
a získejte ihned další sdílené úložiště 
v rámci domácí sítě.

Získejte přístup k uloženým 
fotografiím a souborům 
prostřednictvím aplikací pro 
smartphony a tablety iPad®, 
iPhone®, iPod touch®, Android™, 
BlackBerry® a Windows®.
 

MoBiLní  
APLiKAce WD Photos™

MoBiLní  
APLiKAce WD 2go™

RoZHRAní RoZMěRy KoMPATiBiLiTA SySTéMu KAPAciTy A MoDeLy
Gigabitový Ethernet Výška: 

Hloubka: 
Šířka: 
Hmotnost:  

165 mm
157 mm
99 mm
1,09 kg

Windows 8, Windows 7, Windows Vista 
nebo Windows XP (aktualizace SP3),
Mac oS® X Mountain Lion™, Lion™,  
Snow Leopard® nebo Leopard®

Zařízení pro streamování s technologií 
DLNA/UPnP 
Připojení k internetu pro vzdálený přístup 

8 TB
6 TB
4 TB

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

oBSAH BALení PoDPoRovAné PRoHLížeče oMeZená ZáRuKA
Síťový disk
Ethernetový kabel
Napájecí adaptér
Stručný průvodce instalací
Instalace softwaru dostupného ke stažení

Internet Explorer® 8.0 nebo novější
Safari® 4.0 nebo novější
Firefox® 12 nebo novější
Google® Chrome™ 14.0 a novější 
v podporovaných systémech Windows 
a Mac oS®

2 roky
2 roky
3 roky
3 roky 

Amerika
Evropa, Střední Východ a Afrika
Asie a Tichomoří
Japonsko


