
My Book®

Live™ Duo
Persoonlijke cloud-opslag

Al uw inhoud dubbelveilig,  
u kunt er overal van genieten. 

Sluit aan op uw draadloze router met eenvoudige installatie.

Extra veilige back-up en opslag voor pc's en Mac®-computers

Beveiligde externe toegang en mobiele apps

Sluit deze krachtige schijf aan op uw 
draadloze router voor gedeelde opslag  
op uw thuisnetwerk. Deel bestanden met  
pc- en Mac-computers, stream media naar 
uw entertainmentcenter en open bestanden 
onderweg via beveiligde externe toegang en 
apps voor uw mobiele apparaten. En met 
RAID 1-technologie hebt u een extra veilige 
back-up van uw gegevens.
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My Book Live Duo
Persoonlijke cloud-opslag

Productkenmerken

Productspecificaties

Western Digital, WD, het WD-logo, My Book, WD TV en Put Your Life On It zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS en andere landen; My Book Live, WD TV Live, WD Smartware, WD Photos en WD 2go zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken  
in dit document behoren toe aan andere bedrijven. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld verkrijgbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.  
De termijn van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. Bezoek onze website op http://support.wdc.com/warranty voor informatie over de voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de specifieke landen in de regio's.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikt voor opslagcapaciteit, en één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of interface, megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, en gigabit per seconde (Gb/s) =  
één miljard bits per seconde.                                     4178-705284-G03 Nov 2012

uw media en bestanden in uw 
persoonlijke cloud
Maak uw eigen cloud-opslag zonder de 
maandelijkse kosten en de mysterieuze 
locatie van uw gegevens. Sla uw media  
en bestanden op de schijf op en 
benader ze beveiligd via internet.  
U kunt ook de mobiele apps van WD 
gebruiken voor eenvoudige toegang 
met uw tablet-pc of smartphone. Het is 
net of u 8 TB aan extra opslagcapaciteit 
op uw mobiele telefoon heeft.

Maximale opslagcapaciteit of 
extra veilige back-up 
Dit systeem met twee schijven 
combineert beide schijven direct in één 
groot volume, zodat ze als één schijf 
werken en maximale capaciteit bieden. 
U kunt het systeem ook instellen op de 
modus voor gegevensbeveiliging (ook 
wel spiegelmodus of RAID1 genoemd), 
hierbij wordt de capaciteit gehalveerd. 
De helft van de capaciteit wordt 
gebruikt om uw gegevens op te slaan 
en de andere helft wordt gebruikt voor 
een tweede kopie. 

volledige direct werkende 
oplossing
My Book Live Duo wordt volledig 
geleverd met twee harde schijven met  
een hoge capaciteit, laag energieverbruik  
en koele, stille werking. 

Gedeelde opslag voor al uw 
computers
De perfecte oplossing met twee 
schijven om uw gegevens te 
centraliseren en te delen op uw 
bedrade of draadloze netwerk. 
Verbind de My Book Live Duo met 
uw draadloze router om video's, 
muziek, foto's en belangrijke 
bestanden te delen en te openen 
vanaf elke pc of Mac-computer  
in uw netwerk.

Snelheid zonder compromis
De ingebouwde krachtige 800 MHz 
CPU geeft u alle kracht die u nodig 
hebt voor de meest veeleisende 
toepassingen. Stream moeiteloos 
mediabestanden en zet bestanden 
over zonder maar iets te missen.

Nu streamen naar uw HDTv
De ingebouwde mediaserver streamt 
muziek, foto's en films naar ieder 
DLNA®-gecertificeerd multimedia-
apparaat zoals een WD TV® Live™ 
streaming mediaspeler,  
Blu-ray Disc™-speler, Xbox 360®, 
PlayStation® 3 en aangesloten tv. 
DLNA 1.5 en UPnP™ gecertificeerd.

Luister naar uw muziek  
met iTunes®

De schijf beschikt over ondersteuning 
voor de iTunes server, zodat u uw 
muziek- en videocollectie op één locatie 
kunt bewaren en het met iTunes op elke 
pc of Mac-computer afspelen.

Automatische, draadloze  
back-up voor al uw computers
Bescherm uw dierbare herinneringen en 
maak draadloos op één betrouwbare 
locatie een back-up van alle pc's en 
Mac-computers op uw netwerk met 
WD SmartWare™. Telkens als u iets 
opslaat, wordt er onmiddellijk een 
reservekopie van gemaakt. Gebruikers 
van een Mac kunnen alle functies 
van de Apple® Time Machine®-
back-upsoftware gebruiken om hun 
gegevens te beveiligen. 

eenvoudig te installeren, 
eenvoudig te vinden op  
uw netwerk
In slechts enkele minuten is alles actief  
en werkend. Mac-, Windows 8-, 
Windows 7- en Windows Vista®-
computers vinden uw My Book Live Duo  
automatisch binnen enkele seconden. 
Als u Windows XP gebruikt, zorgt onze 
eenvoudige zoeksoftware ervoor dat  
u de schijf gemakkelijk kunt instellen.

uSB-uitbreidingspoort
Sluit een USB 2.0-schijf aan op de 
USB-poort op de My Book Live Duo 
voor nog meer gedeelde opslag op  
uw thuisnetwerk.

Toegang tot foto's en bestanden  
met apps voor iPad®, iPhone®, 
iPod touch®, Android™, 
BlackBerry® en Windows®-
smartphones en -tablets.
 

APP WD PHoToS™APP WD 2Go™

iNTerfAce AfMeTiNGeN SySTeeMcoMPATiBiLiTeiT cAPAciTeiT eN MoDeLLeN
Gigabit-ethernet Hoogte: 

Diepte: 
Breedte: 
Gewicht:  

165 mm
157 mm
99 mm
1,09 kg

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

DLNA/UPnP-apparaten om te streamen
Internetverbinding voor externe toegang 

8 TB
6 TB
4 TB

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

iNHouD vAN HeT PAkkeT oNDerSTeuNDe BroWSerS BePerkTe GArANTie
Netwerkschijf
Ethernet-kabel
Netadapter
Snelle installatiegids
Installatiesoftware die kan worden 
gedownload

Internet Explorer® 8.0 of hoger
Safari® 4.0 of hoger
Firefox® 12 of hoger
Google® Chrome™ 14.0 en hoger op 
ondersteunde Windows- en  
Mac oS®-platforms 

2 jaar
2 jaar
3 jaar
3 jaar 

Pan-Am
Europa, Midden-oosten en Afrika
APAC
Japan


