
My Cloud™ EX4
Osobní cloudové úložiště

Vynikající spolehlivost od 
důvěryhodného výrobce úložišť.

Kapacita až 16 TB

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD, rozložení

Snadné nastavení, snadná správa

My Cloud EX4 je vysoce výkonné úložiště NAS 
se čtyřmi pozicemi pro domácnosti  
a malé kanceláře,  které je od základu navržené 
pro vysokou kvalitu a spolehlivost, typickou 
pro značku WD®. Vyznačuje se robustním 
celokovovým šasi, více svazky RAID, snadnou 
instalací disků a spoustou aplikací pro bohaté 
a flexibilní rozšíření funkcí vašeho úložiště NAS. 



My Cloud EX4
Osobní cloudové úložiště

Vlastnosti produktu

Vaše možnosti jsou nekonečné
Vyberte si prázdné šasi se snadnou 
instalací disků a výměnou za provozu 
a s bezproblémovou instalaci až 
čtyř disků podle vašich narůstajících 
potřeb.* Nebo si zvolte osazený systém, 
který můžete používat ihned po 
vybalení, s pevnými disky WD Red™ pro 
maximální kompatibilitu v jedinečném 
prostředí úložiště NAS s nepřetržitým 
provozem.

*Nejnovější seznam kompatibilních disků 
naleznete na webu wd.com/mycloudex4.

Úložiště NAS o vysokém výkonu.
Duální síť a zdroj napájení, 512MB 
paměť a 2,0GHz procesor poskytují 
spolehlivý, neuvěřitelně rychlý výkon 
pro váš domov nebo malou kancelář.

Nejlepší správa disků  
a ochrana dat
Jste vyzbrojeni mnoha možnostmi pro 
zabezpečení svých dat. Zvolte RAID 0, 
1, 5, 10 nebo režim rozložení a JBOD pro 
ještě více možností správy dat. 

Snadná správa
Díky výkonnému řídicímu panelu 
a displeji LCD máte systém plně pod 
kontrolou. Monitorujte své disky, 
spravujte uživatele a využívejte funkce 
pro úsporu energie. Výstrahy pomocí 
e-mailu a mobilního telefonu vás 
informují o stavu úložiště My Cloud EX4. 

Oceňované počítačové a mobilní 
aplikace
Pomocí aplikací WD můžete nahrávat své 
dokumenty, přistupovat k nim a sdílet je 
odkudkoliv na světě. Jednoduše přeneste 
soubory ze své veřejné cloudové služby 
do jednotky My Cloud EX4 přímo pomocí 
mobilní aplikace.

Výkonné aplikace pro 
přizpůsobení vašeho úložiště NAS
Špičkové aplikace včetně aMule, 
Icecast, Joomla!®, phpBB®, 
phpMyAdmin a SqueezeCenter.

Pokročilé možnosti přístupu
Integrovaný souborový server, FTP 
server, zálohovací server a server pro 
stahování P2P.

Streamování médií do připojených 
zařízení
Streamování videí a fotografií do 
připojených TV, multimediálních 
přehrávačů, herních konzolí a ostatních 
zařízení DLNA®/UPnP®. Obsahuje server 
Twonky 7.2 a multimediální server 
s certifikací DLNA 1.5. 

Zálohujte způsobem, který vám 
vyhovuje
Chraňte svá data vzdáleným zálohováním 
na jinou jednotku My Cloud EX4, 
integrovaným cloudovým zálohováním 
nebo zálohováním po místní síti LAN/
WAN. S aplikacemi WD SmartWare™ Pro 
pro počítače se systémem Windows 
a Apple® Time Machine® pro počítače 
se systémem Mac® se nemusíte bát, že 
přijdete o svá data.
 

Zvýšení kapacity osobního cloudu
Kapacitu úložiště můžete ihned rozšířit 
pouhým připojením pevného disku 
kompatibilního s rozhraním USB přímo 
k jednomu ze dvou rozšiřujících portů 
USB 3.0 jednotky My Cloud EX4.

Integrované funkce pro úsporu 
energie
Šetřete peníze za spotřebovanou energii 
díky vypínání disků a plánovanému 
vypínání úložiště.

Váš osobní cloud
Úložiště My Cloud EX4 umožňuje 
uchovávat veškerý obsah na jednom 
bezpečném místě doma nebo 
v kanceláři. Žádné měsíční poplatky. 
Žádná omezení.

Rozšířené funkce
Celá sada pokročilých funkcí, které 
budou pohánět váš domov nebo 
kancelář: technologie iSCSI Target, 
plnohodnotné služby FTP, podpora 
agregace linky a při selhání, podpora 
rámců typu Jumbo, připraveno pro iPv6, 
podpora UPS (USB a síť), monitorování 
prostředků v reálném čase, šifrování 
svazku s heslem pro spouštění, svazky 
SNMP a virtuální svazky.

Western Digital, WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; My Cloud, WD Red, WD SmartWare a absolutely jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. 
v USA a dalších zemích. Ostatní známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jiných společností. Technické údaje produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené obrázky nemusí přesně odpovídat vzhledu skutečných produktů.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Co se týče 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 gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.
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Technické údaje produktu

ROZhRANí ROZMěRy POŽADAVKy NA SySTéM KAPACITy A MODely
Kompatibilní gigabitový Ethernet 
10/100/1000 Mb/s

Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:

208,6 mm (8,21 palce)
220,2 mm (8,67 palce)
160,1 mm (6,30 palce)
3,3 kg (7,2 libry) 0 TB
5,8 kg (12,8 libry) 8 TB 
5,8 kg (12,8 libry) 12 TB
6,2 kg (13,8 libry) 16 TB 

Operační systémy Windows® 8, Windows 7, 
Windows Vista® nebo Windows XP  
(SP 3); operační systémy Mac OS® X 
Mountain Lion™, Lion™ nebo  
Snow Leopard®

Zařízení DLNA/UPnP pro streamování přes 
Internet pro zajištění vzdáleného přístupu

0 TB
8 TB
12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

ObSAh bAleNí PROVOZNí TeChNICKé ÚDAje PODPOROVANé PROhlíŽeČe OMeZeNá ZáRuKA
Osobní cloudové úložiště se čtyřmi 
pozicemi
Ethernetový kabel
Napájecí adaptér a kabel
Stručný průvodce instalací

Provozní teplota: 5 až 35 °C
Skladovací teplota: -40 až 70 °C 
1K zajištění plného výkonu rozhraní USB 3.0 je vyžadován hostitel 
s podporou rozhraní USB 3.0 a certifikovaný kabel USB 3.0.

Internet Explorer® 8 nebo novější, 
Safari® 6 nebo novější, Firefox® 21 nebo 
novější, Google Chrome™ 27 a novější na 
podporovaných platformách Windows 
a Mac OS

Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru 
a operačním systému.

2 roky Celosvětově

My Cloud™
Mobilní a počítačová aplikace


