
My Book®

Live™  

Armazenamento em nuvem pessoal

Todo o seu conteúdo em  
um só lugar, utilize aonde  
e quando quiser.

Conecta em seu roteador sem fio com configuração fácil

Armazenamento e backup para todos os computadores PC e Mac®

Acesso remoto seguro e aplicativos móveis

Conecte essa poderosa unidade ao seu 
roteador sem fio para que você possa 
acessar o armazenamento compartilhado 
na sua rede dentro ou fora de casa. 
Compartilhe arquivos com computadores PC 
e Mac, reproduza mídias na sua central de 
entretenimento e acesse arquivos enquanto 
estiver fora de casa com segurança, acesso 
remoto e aplicativos para seus dispositivos 
móveis.



My Book Live
Armazenamento em nuvem pessoal

Recursos do produto

Especificações do produto

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book, WD TV e Put Your Life On It são marcas registradas nos EUA e outros países; My Book Live, WD TV Live, WD Photos, WD 2go e WD SmartWare são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. 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 em http://support.wdc.com/warranty para os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada e para uma lista dos países específicos  
nessas regiões.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Ao tratar-se de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo,  
e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.
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InTERfacE DIMEnsõEs REquIsITos Do sIsTEMa capacIDaDEs E MoDElos
Gigabit Ethernet Altura: 

Profundidade:
Largura: 
Peso:  

16,7 cm
13,9 cm
5 cm 
1,09 kg

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

Dispositivos DLNA/UPnP™ para stream
Vonexão da Internet para acesso remoto

3 TB
2 TB
1 TB

WDBACG0030HCH 
WDBACG0020HCH 
WDBACG0010HCH

conTEúDo Do kIT navEgaDoREs coMpaTívEIs gaRanTIa lIMITaDa
Unidade de rede
Cabo de Ethernet
Adaptador CA
Guia de Instalação Rápida
Instalação do software descarregável

Internet Explorer® 8.0 ou superior
Safari® 4.0 ou versão posterior
Firefox® 12 ou superior
Google® Chrome™ 14.0 e posterior 
em plataformas Windows e Mac OS® 
suportadas

3 anos Todo o mundo

suas mídias e arquivos numa 
nuvem só para você
Crie uma nuvem só para você, sem  
taxas mensais nem mistérios sobre  
onde os seus dados estão armazenados.  
Armazene suas mídias e arquivos na 
unidade e acesse tudo de forma segura 
pela internet. Ou use os aplicativos 
móveis da WD para ter acesso fácil 
através do seu tablet ou smartphone.  
É como ter até 3 TB de armazenamento 
adicionais para o seu dispositivo móvel.

Reproduzindo agora mesmo na 
sua HDTv  
Assista ao vídeo da festa de aniversário 
da sua filha ou faça uma apresentação 
de slides das suas férias diretamente na 
sua TV. O servidor de mídia incorporado 
reproduz músicas, fotos e filmes em  
qualquer dispositivo multimídia certificado  
pela DLNA™, tais como o leitor de mídia  
WD TV® Live™, o leitor de Blu-ray Disc™,  
Xbox 360® ou PlayStation® 3  
e televisão conectada. Certificado  
pela DLNA 1.5 & UPnP™.

Escute suas músicas com  
o iTunes®

A unidade é compatível com o iTunes, 
assim você pode centralizar sua coleção 
de música e vídeo e reproduzi-la  
em qualquer Mac ou PC com iTunes.

armazenamento 
compartilhado para todos  
os seus computadores 
Agora você pode armazenar todos os  
arquivos importantes, filmes, músicas 
e fotos da família inteira em um só  
lugar para compartilhar com todos em 
casa. Basta conectar a unidade ao  
seu roteador sem fio para armazenar  
e acessar arquivos com qualquer PC 
ou Mac em sua rede doméstica.

Backup automático e sem fio  
de todos os seus computadores 
Proteja suas lembranças mais 
preciosas e faça o backup sem fio de 
todos os computadores PC e Mac na 
sua rede em um único local confiável. 
Os usuários do Windows® podem usar 
o software WD SmartWare™ incluso  
e sempre que você salva alguma coisa,  
o backup é feito instantaneamente.  
Os usuários de Mac podem utilizar 
todos os recursos do software de 
backup Time Machine® da Apple®  
para proteger seus dados.

velocidade que não 
compromete o desempenho
Projetado com uma CPU de 800 MHz  
para um desempenho máximo que  
dá potência a todos os seus aplicativos, 
desde o streaming até o acesso remoto. 
Projetado com base nos avanços 
mais recentes na tecnologia de chip 
de Ethernet, este produto fornece as 
melhores velocidades de leitura.

fácil de configurar, fácil  
de encontrar na sua rede
Em poucos minutos você já está com 
tudo funcionando. Os computadores 
com Mac, Windows 8, Windows 7  
e Windows Vista® encontrarão 
automaticamente a unidade  
My Book Live em alguns segundos. 
Se você estiver usando o Windows XP, 
nosso software de descoberta simples 
torna fácil configurar a unidade. 

acesse as fotos e arquivos 
armazenados com aplicativos 
para ipad®, iphone®,  
ipod touch®, telefones 
inteligentes e tablets com 
android™, BlackBerry®  
e Windows®.

                  WD 2GO™

                  Aplicativo de  
                  visualização de  
                  arquivos

                  WD PHOTOS™ 
                  Aplicativo de  
                  visualização de fotos

                
                


