
My Cloud™ EX4
Personlig nettsky

Ultimat pålitelighet fra det 
betrodde navnet innen lagring

Opp til 16 TB med lagring

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD og spanning

Enkel å sette opp, enkel å administrere

My Cloud EX4 er en firespors NAS med høy 
ytelse for hjemmet eller småkontoret som 
er bygget fra bunnen med den kvaliteten og 
påliteligheten som du har blitt vant til fra WD®. 
Den har en robust metallkapsling, flere RAID-
volumer, enkel montering av harddisker og  
en full pakke med apper som gir deg kraften 
og fleksibiliteten til å utvide egenskapene til 
din NAS. 



My Cloud EX4
Personlig nettsky

Produktegenskaper

Alternativene dine er endeløse
Velg en variant uten harddisker, med 
enkel innsetting av diskene og "hot-
swap" for problemløs innmontering av 
opp til fire harddisker etter hvert som 
behovet ditt vokser.* Eller velg en variant 
med harddisker som fungerer rett ut av 
esken, inkludert harddisker av typen  
WD Red™ for ultimat kompatibilitet med 
unike 24x7 NAS driftsmiljø.

*For den nyeste listen over kompatible 
harddisker, gå til wd.com/mycloudex4.

NAS med høy kapasitet
Doble nettverkskort og strømforsyninger, 
512 MB minne og en prosessor på  
2,5 GHz gir deg en pålitelig og lynrask 
ytelse for hjemmet eller småbedriften.

Harddiskadministrasjon og 
databeskyttelse av beste klasse
Du er utstyrt med flere alternativer for  
å sikre deg mot tap av data. Velg RAID 0, 
1, 5, 10 eller spanning og JBOD for flere 
alternativer for å håndtere dataene dine. 

Enkel administrasjon
Et kraftig dashboard og en LCD-
skjerm betyr at systemet alltid er under 
din kontroll. Overvåk harddiskene 
dine, administrer brukere og utnytt 
energisparende egenskaper. Varsler 
til epost og mobile enheter holder deg 
oppdatert om statusen til My Cloud EX4. 

Prisvinnende apper for 
skrivebordet og mobile enheter
Med appene fra WD kan du laste opp, 
få tilgang til og dele dokumentene dine 
uansett hvor du befinner deg. Du kan 
enkelt overføre filer fra den offentlige 
skytjenesten din til My Cloud EX4 direkte 
fra den mobile appen.

Kraftige apper som kan 
tilpasse din NAS
Inkluderer industriledende apper, 
inkludert aMule, Icecast, Joomla!®, 

phpBB®, phpMyAdmin og 
SqueezeCenter.

Avanserte serveralternativer
Integrert filserver, FTP-server, 
sikkerhetskopieringsserver og P2P 
nedlastingsserver.

Strøm medier til tilkoblede 
enheter
Strøm video og bilder til tilkoblede TV-
apparater, mediespiller, spillkonsoller og 
andre DLNA®/UPnP® enheter. Inkluderer 
en Twonky 7.2- og en DLNA-sertifisert 
1.5 medieserver. 

Sikkerhetskopier på din  
egen måte
Beskytt dataene dine med ekstern 
sikkerhetskopiering til en annen  
My Cloud EX4, integrert 
sikkerhetskopiering til nettskyen eller lokal 
sikkerhetskopiering over LAN/WAN. Får 
sjelefred ved at WD SmartWare™ Pro for 
Windows, og Apple® Time Machine® for 
Mac® beskytter dataene dine.
 
Øk kapasiteten i din personlige 
nettsky
Du trenger bare å koble til en kompatibel 
harddisk i en av de to USB 3.0-porten 
på din My Cloud EX4, og dermed utvide 
kapasiteten med en gang.

Integrerte energibesparende 
egenskaper
Spar penger på strømregningen med 
redusert rotasjon på harddiskene og 
planlagt nedstengning/oppstart.

Din egen personlige nettsky
My Cloud EX4 lar deg oppbevare alt 
innholdet ditt på ett sikkert sted, hjemme 
eller på kontoret. Ingen månedlige 
avgifter. Ingen begrensninger.

Avanserte funksjoner
Et fullt utvalg av avanserte egenskaper 
til hjemmet eller kontoret, inkludert: 
iSCSI-mål, komplette FTP-tjenester, 
"link aggregation" og støtte for "failover", 
støtte for "jumbo frame", iPv6-klar, 
UPS-støtte (USB og nettverk), sanntids 
ressursovervåkning, kryptering av volum 
med oppstartspassord, SNMP og 
virtuelle volumer.
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Når det gjelder lagringskapasitet, én terabyte (TB) = én billion bytes. Total tilgjengelig kapasitet avhenger av driftsmiljøet. Som benyttet for overføringshastighet eller -grensesnitt, megabyte per sekund (MB/s) = Én million bytes per sekund, og gigabit per sekund (Gb/s) = Én milliard 
biter per sekund.
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Produktspesifikasjoner

GrENSESNItt DImENSjoNEr SyStEmKrAv KAPASItEtEr oG moDEllEr
10/100/1000 MB/s kompatibel 
Gigabit Ethernet

Høyde:
Lengde:
Bredde:
Vekt:

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

Operativsystemene Windows® 8, 
Windows 7, Windows Vista® eller 
Windows XP (SP 3), operativsystemene 
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™ eller 
Snow Leopard®

DLNA/UPnP-enheter for strømming, 
internettforbindelse for ekstern tilgang

0 TB
8 TB

12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

PAKKEN INNEHolDEr DrIftSSPESIfIKASjoNEr StØttEDE NEttlESErE BEGrENSEt GArANtI
Firespors personlig skylagring
Ethernet-kabel
Strømforsyning og kabel
Hurtiginstallasjonsveiledning

Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Temperatur når enheten ikke er i bruk:  
-40 °C til 70 °C 
1En USB 3.0-vert og USB 3.0-sertifisert kabel er nødvendig 
for å kunne oppnå USB 3.0-ytelse.

Internet Explorer® 8 eller høyere, 
Safari® 6 eller høyere, Firefox® 21 eller 
høyere, Google Chrome™ 27 og nyere 
på støttede plattformer med Windows 
og Mac

Kompatibiliteten kan variere avhengig av brukerens 
maskinvarekonfigurasjon og operativsystem.

2 år Verdensomspennende

My Cloud™

Mobil- og skrivebordsapp


