
My Cloud™ EX4
Αποθήκευση σε προσωπικό νέφος

Η απόλυτη αξιοπιστία 
από το όνομα που όλοι 
εμπιστεύονται όταν πρόκειται 
για λύσεις αποθήκευσης.

Χώρος αποθήκευσης έως και 16 TB

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD και διεύρυνση

Εύκολη ρύθμιση, εύκολη διαχείριση

Κατασκευασμένη εξαρχής με την ποιότητα και την 
αξιοπιστία που έχετε μάθει να περιμένετε από την 
WD®, η μονάδα My Cloud EX4 είναι ένα υψηλών 
επιδόσεων σύστημα NAS 4 φατνίων για το σπίτι 
ή το μικρό γραφείο σας. Προσφέρει ένα στιβαρό 
εξ ολοκλήρου μεταλλικό περίβλημα, πολλαπλούς 
τόμους RAID, εύκολη εγκατάσταση μονάδων 
και μια πλήρη σουίτα εφαρμογών για την ισχύ 
και την ευελιξία που χρειάζεστε προκειμένου να 
αναπτύξετε τις δυνατότητες του NAS σας. 



My Cloud EX4
Αποθήκευση σε προσωπικό νέφος

Δυνατότητες προϊόντος

Οι επιλογές σας είναι απεριόριστες.
Επιλέξτε το περίβλημα χωρίς μονάδες 
δίσκου για εύκολη εγκατάσταση και ταχύτατη 
εναλλαγή μονάδων ώστε να μπορείτε να 
προσθέσετε έως και τέσσερις μονάδες χωρίς 
κόπο και να αναπτύξετε το σύστημά σας με 
βάση τις αυξανόμενες ανάγκες σας.*  
Ή επιλέξτε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
που θα είναι έτοιμο για άμεση λειτουργία 
και θα διαθέτει σκληρούς δίσκους WD Red™ 
για απόλυτη συμβατότητα στο μοναδικό 
περιβάλλον λειτουργίας NAS όλο το 24ωρο επί 
7 ημέρες την εβδομάδα.

*Για να βρείτε την πιο πρόσφατα ενημερωμένη λίστα 
συμβατών μονάδων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
wd.com/mycloudex4.

NAS υψηλών επιδόσεων
Με διπλό δίκτυο και τροφοδοτικό, μνήμη 
512 MB και επεξεργαστή 2 GHz παρέχει 
αξιόπιστες επιδόσεις με αστραπιαία ταχύτητα 
για το σπίτι ή το μικρό γραφείο σας.

Άριστη διαχείριση μονάδων και 
προστασία δεδομένων
Σας προσφέρουμε πολλαπλές επιλογές για να 
διασφαλίσετε τα δεδομένα σας από ενδεχόμενη 
απώλεια. Επιλέξτε RAID 0, 1, 5, 10 ή μία από τις 
λειτουργίες διεύρυνσης και JBOD για να έχετε 
ακόμη περισσότερες επιλογές στη διαχείριση των 
δεδομένων σας. 

Εύκολη διαχείριση
Ένας ισχυρός πίνακας εργαλείων και μια οθόνη 
LCD συνεπάγονται ότι θα έχετε το σύστημά 
σας πάντα υπό έλεγχο. Παρακολουθήστε τις 
μονάδες σας, διαχειριστείτε τους χρήστες και 
αξιοποιήστε τις δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας. Θα ενημερώνεστε διαρκώς για την 
κατάσταση της μονάδας My Cloud EX4 μέσω 
ηλ-μηνυμάτων και ειδοποιήσεων στην κινητή 
συσκευή σας. 

Βραβευμένες εφαρμογές για 
επιτραπέζιες και κινητές συσκευές
Με τις εφαρμογές της WD μπορείτε να 
αναφορτώσετε, να προσπελάσετε και 
να μοιραστείτε τα έγγραφά σας από 
οπουδήποτε. Μεταφέρετε άνετε τα αρχεία 
σας από την υπηρεσία δημόσιου νέφους που 
χρησιμοποιείτε στη μονάδα My Cloud EX4 από 
την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Ισχυρές εφαρμογές για εξατομίκευση 
του NAS σας
Προσφέρονται κορυφαίες στον κλάδο 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων 
των aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, 
phpMyAdmin και SqueezeCenter.

Προηγμένες επιλογές διακομιστών
Ενσωματωμένοι διακομιστές αρχείων, FTP, 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και λήψης 
P2P.

Ροοθήκευση πολυμέσων στις 
συνδεδεμένες συσκευές σας
Ροοθηκεύστε βίντεο και φωτογραφίες σε 
συνδεδεμένες τηλεοράσεις, συσκευές 
αναπαραγωγής πολυμέσων, κονσόλες παιχνιδών 
και άλλες συσκευές DLNA®/UPnP®. Η μονάδα 
διαθέτει διακομιστή Twonky 7.2 και διακομιστή 
πολυμέσων 1.5 με πιστοποίηση DLNA. 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
όπως θέλετε εσείς
Προστατέψτε τα δεδομένα σας με τη δημιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας εξ αποστάσεως σε 
κάποια άλλη μονάδα My Cloud EX4 και με 
την ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας σε νέφος ή σε 
τοπικό LAN/WAN. Απολαύστε την απόλυτη 
ξεγνοιασιά προστατεύοντας τα δεδομένα 
σας με το λογισμικό WD SmartWare™ Pro για 
χρήστες προσωπικών υπολογιστών και το 
λογισμικό Apple® Time Machine® για χρήστες 
υπολογιστών Mac®.
 
Αύξηση της χωρητικότητας του 
προσωπικού σας νέφους
Απλώς προσαρτήστε συμβατό σκληρό δίσκο 
USB απευθείας στη μία από τις δύο θύρες 
επέκτασης USB 3.0 στη μονάδα  
My Cloud EX4 και διευρύνετε αμέσως τον 
χώρο αποθήκευσής σας.

Ενσωματωμένες δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονομήστε χρήματα από τον λογαριασμό 
ρεύματος με τη μείωση περιστροφής των δίσκων 
και την προγραμματιζόμενη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση.

Το προσωπικό σας νέφος
Η μονάδα My Cloud EX4 σας δίνει τη 
δυνατότητα να φυλάξετε όλο σας το 
περιεχόμενο σε ένα και μοναδικό ασφαλές 
σημείο στο σπίτι ή στο γραφείο σας. Χωρίς 
μηνιαίες χρεώσεις. Χωρίς όρια.

Προηγμένες δυνατότητες
Μια πλήρης σουίτα προηγμένων 
δυνατοτήτων για πρόσθετη ενίσχυση του 
συστήματός σας στο σπίτι ή στο γραφείο 
όπου περιλαμβάνονται: προορισμός iSCSI, 
υπηρεσίες FTP με πλήρεις δυνατότητες, 
συνάθροιση συνδέσεων και υποστήριξη 
αυτόματης μεταγωγής σε εφεδρεία, 
υποστήριξη πλαισίου jumbo, ετοιμότητα για 
iPv6, υποστήριξη UPS (σε USB και δίκτυο), 
παρακολούθηση πόρων σε πραγματικό χρόνο, 
κρυπτογράφηση τόμων με κωδικό πρόσβασης 
για την εκκίνηση, SNMP και εικονικοί τόμοι.
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Προδιαγραφές προϊόντων
ΔΙΕΠΑφή ΔΙΑσΤΑσΕΙσ ΑΠΑΙΤήσΕΙσ συσΤήμΑΤΟσ ΧωΡήΤΙκΟΤήΤΕσ κΑΙ μΟνΤΕλΑ
Gigabit Ethernet συμβατή με  
10/100/1000 MB/s

Ύψος:
Μήκος:
Πλάτος:
Βάρος:

208,6 χιλιοστά (8,21 ίντσες)
220,2 χιλιοστά (8,67 ίντσες)
160,1 χιλιοστά (6,3 ίντσες)
0 TB 3,3 κιλά (7,2 λίβρες) 
8 TB 5,8 κιλά (12,8 λίβρες) 
12 TB 5,8 κιλά (12,8 λίβρες) 
16 TB 6,2 κιλά (13,8 λίβρες) 

Λειτουργικά συστήματα Windows® 8, 
Windows 7, Windows Vista® ή Windows XP 
(SP 3) λειτουργικά συστήματα Mac OS® X 
Mountain Lion™, Lion™ ή Snow Leopard®

Συσκευές DLNA/UPnP για ροοθήκευση 
σύνδεσης στο Ίντερνετ για πρόσβαση εξ 
αποστάσεως

0 TB
8 TB
12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

ΠΕΡΙΕΧΟμΕνΑ συσκΕυΑσΙΑσ ΠΡΟΔΙΑγΡΑφΕσ λΕΙΤΟυΡγΙΑσ υΠΟσΤήΡΙΖΟμΕνΑ ΠΡΟγΡΑμμΑΤΑ 
ΠΕΡΙήγήσήσ

ΠΕΡΙΟΡΙσμΕνή Εγγυήσή

Μονάδα τεσσάρων φατνίων για 
αποθήκευση σε προσωπικό νέφος
Καλώδιο Ethernet
Τροφοδοτικό και καλώδιο
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 35°C
Θερμοκρασία εκτός λειτουργίας: -40°C έως 70°C 
1Για την επίτευξη επιδόσεων USB 3.0, απαιτείται ξένιο σύστημα με USB 3.0 
και καλώδιο πιστοποιημένο για USB 3.0.

Internet Explorer® 8 ή ανώτερης έκδοσης, 
Safari® 6 ή ανώτερης έκδοσης, Firefox® 21  
ή ανώτερης έκδοσης, Google Chrome™ 27 και 
μεταγενέστερων εκδόσεων σε υποστηριζόμενες 
πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων 
Windows και Mac

Η συμβατότητα μπορεί να ποικίλλει και εξαρτάται από τη διάρθρωση 
του υλισμικού και τα λειτουργικά συστήματα των χρηστών.

2 έτη Διεθνώς

My Cloud™

Εφαρμογή για κινητές & 
επιτραπέζιες συσκευές


