
My Book®

Live™ Duo
Personlig nettsky

All du har av innhold, dobbelt  
sikkert, tilgjengelig over alt. 

kobler seg til den trådløse ruteren din med et enkelt oppsett

Dobbelsikker sikkerhetskopiering og lagring for  

datamaskiner (Windows og Mac®)

Sikker ekstern tilgang og mobile apper

koble denne kraftige harddisken til den 
trådløse ruteren din og få tilgang til den  
delte harddisken på hjemmenettverket ditt. 
Del filer med Mac® og Windows, streame 
media til underholdningssenteret ditt og få 
sikker fjerntilgang til filene dine via internett, 
eller via apper til de mobile enhetene dine. 
og med RAID 1-teknologi har du dobbelt 
sikret sikkerhetskopi av dataene dine.
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Filene dine på din egen 
personlige nettsky
opprett din egne personlige nettsky,  
uten de månedlige avgiftene og mystiske  
plasseringene av dataene dine. Lagre 
media-filer og andre filer på harddisken 
og få en sikker tilgang til disse over 
internett. Eller så kan du bruke WDs 
mobile "app" for enkel tilgang til filene 
på nettbrettet ditt eller smarttelefonen. 
Det er som å ha 8 TB med ekstra 
lagring på den mobile enheten din.

Maksimal lagringskapasitet 
eller dobbel-sikker 
sikkerhetskopiering 
Rett ut av esken slår denne løsningen  
med to harddisker begge harddiskene 
sammen til ett stort volum, slik at de  
oppfører seg som en harddisk for  
maksimal kapasitet. Eller så kan du sette  
dette systemet i databeskyttelsesmodus  
(også kjent som speilet modus eller 
RAID 1), og kapasiteten deles i to. 
Halve kapasiteten benyttes til å lagre 
dataene dine, og den andre halvdelen 
brukes til å lagre en kopi av de. 

Komplett ut-av-esken-løsning
My Book Live Duo leveres komplett 
med to harddisker med høy kapasitet, 
lavt strømforbruk og kald og stille drift. 

Delt lagring for alle dine 
datamaskiner
Den perfekte løsningen for sentralisering  
og deling av data på det kablede eller  
trådløse nettverket ditt. koble din  
My Book Live Duo til den trådløse ruteren  
din, og du kan dele videoer, musikk,  
bilder og filer med alle datamaskiner 
(Windows og Mac®) på nettverket ditt.

Hastighet uten kompromisser
En innebygget prosessor på 800 MHz gir  
deg den kraften du trenger til de mest  
krevende oppgavene, og og en 
lesehastighet som er raskere enn 
tradisjonelle USB 2.0-baserte harddisker.  
Stream media sømløst og overfør filer 
uten at du mister takten.

Nå kan du streame til ditt 
HDTv-apparat
Den innebygde medieserveren 
streamer musikk, bilder og video til  
alle DLNA®-sertifiserte multimedieenheter,  
slik som WD TV® Live™, Blu-ray-spillere,  
Xbox 360®, PlayStation® 3 og 
nettverkstilkoblede TV-apparater. 
DLNA 1.5 & UPnP™-sertifisert.

Presenter musikken din med 
iTunes®

Harddisken inneholder støtte for  
iTunes-servere, slik at du kan sentralisere  
musikk- og videosamlingen din, og 
streame denne til enhver datamaskin 
(Mac eller Windows) med iTunes.

Automatisk trådløs 
sikkerhetskopiering for alle 
datamaskinene dine
Beskytt de verdifulle minnene dine, og 
sikkerhetskopier alle datamaskinene 
(Windows og Mac) på nettverket ditt  
trådløst til et pålitelig sted ved hjelp av  
WD SmartWare™. Hver gang du lagrer  
noe, blir det automatisk sikkerhetskopiert.  
Mac-brukere kan utnytte alle funksjonene  
i Apple® Time Machine® til å beskytte 
dataene sine. 

enkel å sette opp, enkel å finne 
på nettverket ditt
Du er oppe og går på bare noen  
få minutter. Datamaskiner med  
Mac oS, Windows 8, Windows 7 og  
Windows Vista® vil automatisk finne din 
My Book Live Duo i løpet av sekunder. 
Hvis du kjører Windows XP vil vårt enkle  
Discovery-program gjør det enkelt  
å sette opp stasjonen.

uSB-port for utvidelser
Du kan koble en USB 2.0-basert 
harddisk til USB-porten på din  
My Book Live Duo for å utvide 
lagringen på hjemmenettverket ditt.

Få tilgang til lagrede  
bilder og filer med apper til 
smarttelefoner og nettbrett  
av typen iPad®, iPhone®,  
iPod touch®, Android™, 
BlackBerry® og Windows®.
 

WD PHoToS™WD 2go™

greNSeSNiTT DiMeNSjoNer SySTeMKoMPATiBiLiTeT KAPASiTeTer og MoDeLLer
Gigabit Ethernet Høyde: 

Dybde: 
Bredde: 
Vekt: 

6,5 tommer (165 mm)
6,2 tommer (157 mm)
3,9 tommer (99 mm)
4,98 lb (1,09 kg)

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

DLNA-/UPnP-enheter for streaming 
Internett-tilgang for fjerntilgang 

8 TB
6 TB
4 TB

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

PAKKeN iNNeHoLDer STøTTeDe NeTTLeSere BegreNSeT gArANTi
Nettverksstasjon
Ethernet-kabel
Strømadapter
Hurtiginstallasjonsveiledning
Programvare for nedlasting

Internet Explorer® 8.0 eller høyere
Safari® 4.0 eller høyere
Firefox® 12 eller høyere
Google® Chrome™ 14.0 og nyere på 
støttede plattformer av Windows og 
Mac oS®

2 år
2 år
3 år
3 år 

Nord-/Sør-Amerika
Europa/Midtøsten/Afrika
APAC
Japan


