
My Book®

Live™ Duo
Armazenamento em nuvem pessoal

Todo o seu conteúdo com 
segurança dobrada, ao seu 
alcance em qualquer lugar. 

Ele se conecta com seu roteador sem fio e é fácil de configurar

Backup e armazenamento duplamente seguros para PCs e Mac®

Acesso seguro à distância e aplicativos móveis

Conecte essa potente unidade ao seu roteador  
sem fio para compartilhar o armazenamento 
na sua rede doméstica. Compartilhe arquivos  
com os computadores Mac® e PCs, reproduza  
mídias na sua central de entretenimento  
e acesse arquivos enquanto estiver fora de 
casa com os aplicativos e acesso remoto 
seguro para os seus aparelhos móveis.  
E com a tecnologia RAID 1, você tem dupla 
proteção para o backup dos seus dados.

OS

 HDS EXTERNOS

M
A IS VENDIDOS DO M

UN
D

OWD



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 8 TB de armazenamento adicionais 
para o seu dispositivo móvel.

Capacidade máxima de 
armazenamento ou backup 
duplamente seguro 
De funcionamento imediato, esse 
sistema reúne dois drives em um único 
volume que funciona como uma única 
unidade com a máxima capacidade. 
ou configure o sistema no modo de  
proteção de dados (também conhecido  
como modo espelhado ou RAID 1) 
e a capacidade é dividida em duas. 
Metade da capacidade é usada para 
armazenar seus dados e a outra 
metade para uma cópia duplicada. 

Solução totalmente pronta 
para usar
o My Book Live Duo vem completo com  
dois discos rígidos que oferecem alta 
capacidade, baixo consumo de energia 
e funcionamento frio e silencioso. 

Armazenamento compartilhado  
para todos os seus 
computadores
A solução de drive duplo perfeita 
para centralizar e compartilhar dados  
na sua rede com ou sem fio. Conecte  
o My Book Live Duo ao seu roteador  
sem fio para compartilhar e acessar  
vídeos, músicas, fotos e arquivos 
importantes com qualquer computador  
Mac ou PC na sua rede.

velocidade que não 
compromete o desempenho
Uma CPU de 800 MHz incorporada dá 
toda a potência que você precisa para 
os usos mais exigentes e as melhores 
velocidades de leitura dessa categoria, 
mais rápida do que as unidades 
tradicionais com USB 2.0. Reproduza 
mídias e transfira arquivos sem 
interrupções e sem perder o ritmo.

Reproduzindo agora mesmo 
na sua HDTv
o servidor de mídia incorporado reproduz  
músicas, fotos e filmes em qualquer  
dispositivo multimídia certificado pela  
DLNA®, tais como o reprodutor de mídia  
em HD WD TV® Live™, reprodutor  
de mídia de rede, reprodutor de  
Blu-ray Disc™, Xbox 360®, PlayStation® 3  
e TVs conectadas. Certificado pela 
DLNA 1.5 e 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.

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 usando  
o WD SmartWare™. Sempre que  
você salva alguma coisa, o backup  
é efetuado instantaneamente. os 
usuários de Mac podem utilizar todos 
os recursos do software de backup  
Time Machine® da Apple® para proteger  
seus dados. 

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 o My Book Live Duo  
em questão de segundos. Se você 
estiver usando o Windows XP, nosso  
software de descoberta simples facilita  
a configuração da unidade.

Porta de expansão uSB
Conecte uma unidade com USB 2.0  
à porta USB no My Book Live Duo 
para adicionar instantaneamente  
ainda mais armazenamento  
compartilhamento na sua rede 
doméstica.

Acesse as fotos e arquivos 
armazenados com nossos 
aplicativos para iPad®, iPhone®,  
iPod touch®, Android™, 
BlackBerry® e Windows®.
 

My Book Live Duo
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 SmartWare, WD Photos e WD 2go 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 trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Quando utilizado para velocidade 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.              4178-705284-C03 Novembro, 2012 

inTeRFACe DimenSõeS ComPATiBiLiDADe Do SiSTemA CAPACiDADeS e moDeLoS
Gigabit Ethernet Altura: 

Profundidade: 
Largura: 
Peso: 

16,5 cm (6,5 pol.)
15,7 cm (6,2 pol.)
9,9 cm (3,9 pol.)
1,09 kg (4,98 lb)

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

Dispositivos DLNA/UPnP para streams 
Conexão à internet para acesso remoto 

8 TB
6 TB
4 TB

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

ConTeúDo Do kiT nAvegADoReS ComPATíveiS gARAnTiA LimiTADA
Unidade de rede
Cabo de Ethernet
Adaptador de CA
Guia de Instalação Rápida
Software de instalação para baixar

Internet Explorer® 8,0 ou versão posterior
Safari® 4.0 ou versão posterior
Firefox® 12 ou versão posterior
Google® Chrome™ 14.0 e versões 
posteriores nas plataformas de So 
Windows e Mac®

2 anos
2 anos
3 anos
3 anos 

Américas
Europa, oriente Médio e África
APAC
Japão

APLiCATivo  
WD PHoToS™ 

APLiCATivo 
WD 2go™ 


