
Sua coleção completa de mídia em um único local

Entretenimentro sem fim em sua TV

Carregue mídia a partir de seu smartphone

A melhor unidade e leitor de mídia de 
entretenimento em somente um dispositivo. 
Efetue o streaming dos filmes mais 
recentes, shows, entretenimento on-line, TV 
ao vivo, além de fotos e vídeos domésticos 
em Full-HD 1080p. E com a unidade de 
disco rígido integrada de 1 TB, você pode 
armazenar e reproduzir seu entretenimento 
em um único local.

Central Multimídia

Armazene e reproduza 
toda a sua mídia

WD TV®

Live Hub™



WD TV Live Hub
Central Multimídia

Recursos do produto

Especificações do produto

Centralize sua coleção de mídia 
Carregue a unidade de alta capacidade 
integrada para criar sua própria jukebox 
de mídia. Efetue o download de filmes 
e armazene seus vídeos e músicas para 
uma experiência de reprodução sem 
problemas.

Obtenha o melhor entretenimento 
em sua TV
Efetue o streaming dos filmes de 
sucesso, visualize os vídeos virais mais 
recentes, fique por dentro dos programas 
de TV, conecte-se à sua rede social  
e assista às principais notícias esportivas 
da temporada.

Sua coleção de mídia merece 
uma tela grande
Aproveite sua biblioteca de mídia, vídeos 
domésticos, fotos das férias e canções 
preferidas – tudo isso em Full-HD 1080p.

Aproveite mídias de qualquer 
fonte
Reproduza vídeos, músicas e fotos da 
sua unidade USB, unidade de rede, 
câmera digital, filmadora e qualquer PC 
ou Mac® em sua casa.

Aproveite a TV ao vivo em 
qualquer local
Estenda a experiência de TV da sala de 
estar em casa e no mundo. Adicione 
simplesmente uma Slingbox para 
streaming de TV ao vivo, veja programas 
em seu DVR e muito mais.

Reproduz praticamente qualquer 
formato de mídia
O WD TV Live Hub é compatível com 
diversos formatos populares de arquivos 
de vídeo, tais como MKV, MP4, XVID, AVI, 
WMV e MOV.

Capture no smartphone  
e compartilhe na HDTV
Registre um momento com uma foto 
ou vídeo através do seu smartphone ou 
tablet e carrege-o diretamente no seu 
HD incorporado no WD TV Live Hub para 
reprodução na TV.

Transforme seu smartphone no 
melhor controle remoto
Controle seu WD TV apenas tocando 
em uma tecla ou passando um dedo no 
aplicativo gratuito WD TV Remote™.

Formatos de mídia
AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG/
MPEG, VOB, MKV (H.264, x.264, 
AVC, MPEG1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T 
(MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV 
(MPEG4, h.264), M2TS, WMV9

JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA/WMA Pro, 
AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG,  
Dolby Digital Plus, DTS

Lista da 
reprodução

PLS, M3U, WPL

Legendas SRT, ASS, SSA, SUB, SMI

MPEG2 MP@HL com até 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60 de resolução. MPEG4.2 ASP@L5 com 
até 1280x720p30 de resolução e sem compatibilidade para compensação de movimento global. WMV9/VC-1  
MP@HL com até 1280x720p60 ou 1920x1080p24 de resolução. VC-1 AP@L3 com até 1920x1080i30, 1920x1080p24 
ou 1280x720p60 de resolução. H.264 BP@L3 com até 720x480p30 ou 720x576p25 de resolução. H.264 MP@L4.1 
e HP@4.1 com até 1920x1080p24, 1920x1080i30, ou 1280x720p60 de resolução. É necessário um receptor 
de áudio para a saída de som digital surround de multicanais. Apenas formatos comprimidos RGB JPEG e JPEG 
progressivo com até 2048x2048. Apenas arquivos TIFF de camadas únicas. Apenas BMP descomprimido. Para obter 
detalhes específicos, consulte o manual do usuário.

inTERFACE DimEnSõES nº DO mODElO
Gigabit Ethernet
USB 2.0 (entrada)
HDMI (saída)
Composto A/V (saída)
Vídeo componente (saída)
Áudio óptico (saída)

Altura:
Profundidade:
Largura:
Peso:

3,18 cm (31,75 mm)
19,81 cm (198 mm)
15,49 cm (154 mm)
0,55 kg (0,55 kg)

Televisão padrão ou de alta definição 
com conexões de HDMI ou vídeo 
composto Cabos não incluídos.
Conectividade de banda larga e rede 
doméstica para serviços online.

Américas
Europa, Oriente 
Médio e África
Reino Unido
APAC-NTSC
APAC-PAL
Aus/NZ

WDBABZ0010BBK
WDBACA0010BBK

WDBACA0010BBK
WDBABZ0010BBK
WDBACA0010BBK
WDBACA0010BBK

COnTEúDO ESpECiFiCAçõES DE FunCiOnAmEnTO GARAnTiA limiTADA
Central Multimídia: reprodutor de  
mídia com disco rígido incorporado
Controle remoto com pilhas
Adaptador de CA
Guia de Instalação Rápida

Temperatura operacional: 5°C a 35°C
Temperatura não-operacional: -40°C a 65°C

1 ano
2 anos

1 ano

Américas
Europa, Oriente Médio  
e África
APAC e Japão

Western Digital, WD, o logotipo WD, WD TV e Put Your Life On It são marcas registradas nos Estados Unidos e outros países; WD Photos, WD TV Live Hub e WD TV Remote são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. HULU e HULU.JP são marcas comerciais e marcas 
de serviços da Hulu, LLC. Copyright © 2012 Hulu, LLC. Todos os direitos reservados. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas. As imagens mostradas podem ser diferentes dos produtos reais. Nem todos os produtos podem estar 
disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O termo da sua garantia limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite nosso website no http://support.wdc.com/warranty para 
maiores detalhes sobre os termos e condições da nossa garantia limitada.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.
Necessário ter uma TV (não incluída) para ver conteúdo multimídia. Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Este produto conta com a tecnologia Adobe® Flash®.  
Para obter maiores informações, visite o site http://www.adobe.com/software/flash/about.
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