
WD My Cloud™ EX4
Persoonlijke cloud-opslag

Ultieme betrouwbaarheid van 
de vertrouwde naam in opslag.

Maximaal 16 TB opslag

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD en verdelen

Gemakkelijk op te zetten, beheervriendelijk

De WD® My Cloud EX4 is een NAS met vier 
posities met hoge prestaties voor thuis of op 
uw kleine kantoor. De WD My Cloud EX4 is 
vanaf de basis ontworpen met de kwaliteit 
en betrouwbaarheid die u gewend bent van 
WD. Het apparaat biedt een robuuste, geheel 
metalen behuizing, meerdere RAID-volumes, 
gemakkelijk plaatsen van schijven en een 
volledige suite apps die de kracht en flexibiliteit 
bieden om uw NAS-functies uit te breiden. 



WD My Cloud EX4
Persoonlijke cloud-opslag

Productkenmerken

De mogelijkheden zijn 
eindeloos
Kies de schijfloze behuizing met 
gemakkelijk plaatsen en warm vervangen 
van schijven om moeiteloos tot vier 
schijven te plaatsen en uit te breiden 
wanneer u meer nodig hebt*. Of kies een 
gevuld systeem dat meteen uit de doos 
werkt, met WD Red™-harde schijven voor 
ultieme compatibiliteit in de unieke NAS-
bedrijfsomgeving die altijd aan staat.
*Voor de meest recente lijst met compatibele 
stations bezoekt u wd.com/mycloudex4.

NAS met hoge prestaties
Dubbel netwerk en voeding, 512 MB 
geheugen en 2.0 GHz-processor 
zorgen voor betrouwbare, bliksemsnelle 
prestaties voor thuis of op klein kantoor.

Stationsbeheer en 
gegevensbeveiliging op hun best
U bent gewapend met meerdere opties 
om uw gegevens tegen verlies te 
beschermen. Kies RAID 0, 1, 5, 10 of 
selecteer verdeel- of JBOD-modus voor 
nog meer opties om uw gegevens te 
beheren.

Eenvoudig te beheren
Een krachtig bedieningspaneel en lcd-
scherm zorgen ervoor dat uw systeem 
altijd onder controle is. Bewaak uw 
schijven, beheer gebruikers en gebruik 
energiebesparingsfuncties. E-mail- en 
mobiele waarschuwingen houden  
u op de hoogte van de status van de  
WD My Cloud EX. 

Prijswinnende bureaublad- en 
mobiele apps
Met WD's apps kunt u uw documenten 
overal uploaden, openen en delen.  
Breng gemakkelijk bestanden over vanaf 
uw openbare clouddienst naar de  
WD My Cloud EX4, rechtstreeks uit de 
mobiele app.

Krachtige apps waarmee u uw 
NAS kunt aanpassen
Met de beste apps uit de sector, 
waaronder aMule, Icecast, 
Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin en 
SqueezeCenter.

Geavanceerde serveropties
Geïntegreerde bestandsserver, 
FTP-server, back-upserver en P2P-
downloadserver.

Stream media naar uw 
aangesloten apparaten
Stream video's en foto's naar 
aangesloten tv's, mediaspelers, 
spelcomputers en andere DLNA®-/
UPnP®-apparaten Beschikt over een 
Twonky 7.2- en een DLNA Certified 
1.5-mediaserver. 

Back-ups zoals u dat wilt
Beveilig uw gegevens met externe back-
ups naar een andere WD My Cloud EX4, 
geïntegreerde cloudback-up of lokale 
LAN-/WAN-back-up. Wees gerust met 
WD SmartWare® Pro voor pc-gebruikers 
en Apple® Time Machine® voor Mac®-
gebruikers die uw gegevens beschermen.

Vergroot de capaciteit van uw 
persoonlijke cloud
Sluit gewoon een compatibele  
USB 3.0-harde schijf rechtstreeks aan 
op de USB 3.0-uitbreidingspoort van de 
WD My Cloud EX4 en u hebt onmiddellijk 
meer opslagcapaciteit.

Geïntegreerde 
energiebesparingsfuncties
Bespaar geld op uw energierekening door 
schijven langzamer te laten draaien en 
gepland in-uitschakelen.

Uw eigen persoonlijke cloud
Met de WD My Cloud EX4 kunt u al uw 
inhoud op één veilige plek bewaren, 
thuis of op kantoor. Geen maandelijkse 
abonnementskosten. Geen beperkingen.

Geavanceerde functies
Een volledige suite geavanceerde 
functies waarmee u uw huis of kantoor 
mogelijkheden geeft, waaronder: iSCSI-doel, 
volledige FTP-diensten, koppelingaggregatie 
en ondersteuning voor overname bij 
storingen, ondersteuning voor jumboframes, 
klaar voor iPv6, UPS-ondersteuning 
(USB en netwerk), bronbewaking 
in echttijd, volumeversleuteling met 
opstartwachtwoord, SNMP en virtuele 
volumes.
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Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of aansluiting betekent megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, en gigabit per 
seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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Productspecificaties

AANSlUitiNG AfmEtiNGEN SyStEEmVErEiStEN CAPACitEit EN moDEllEN
10/100/1000 MB/s-compatibel 
Gigabit-ethernet

Hoogte:
Lengte:
Breedte:
Gewicht:

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

Besturingssystemen Windows® 8, 
Windows 7, Windows Vista® en 
Windows XP (SP 3); besturingssystemen 
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™ en 
Snow Leopard®

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

0 TB
8 TB

12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

iNhoUD VAN hEt PAKKEt BEDrijfSSPECifiCAtiES oNDErStEUNDE BroWSErS BEPErKtE GArANtiE
Persoonlijke cloudopslag met vier 
posities
Ethernetkabel
Voeding en kabel
Snelle installatiehandleiding

Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -40°C tot 70°C 
1Voor USB 3.0-snelheid zijn een USB 3.0-host en  
USB 3.0-gecertificeerde kabel vereist.

Internet Explorer® 8 of hoger, Safari® 6 
of hoger, Firefox® 21 of hoger, Google 
Chrome™ 27 en later op ondersteunde 
Windows- en Mac OS-platforms

Compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en 
het besturingssysteem van de gebruiker.

2 jaar Wereldwijd

WD My Cloud™

Mobiele en bureau-app


