
My Net™ 

N900
Roteador de banda 
dupla em HD

Streaming inteligente em 
HD para acelerar vídeos 
em vários dispositivos

Tecnologia exclusiva FasTrack™ Plus

Velocidade até 450 + 450 Mbps Wi-Fi™

7 portas Gigabit Ethernet, 2 portas USB

O roteador de banda dupla em HD My Net N900  
acelera todo seu entretenimento com  
a tecnologia exclusiva FasTrack Plus da WD,  
que detecta instantaneamente os serviços de 
entretenimento. A análise de tráfego inteligente 
e em tempo real prioriza automaticamente seus 
filmes, shows, jogos, músicas e vídeos para 
streamings regulares e acelerados em HD.  
Com velocidades sem fio combinadas até  
900 Mbps* e intervalo superior, este  
é o roteador mais recente de entretenimento.



My Net N900
Roteador de duas bandas em HD

Recursos do produto

Especificações do produto

* Taxa máxima de desempenho sem fio derivada das especificações de 802.11 padrão de IEEE. O rendimento real dos dados e cobertura sem fio pode variar em função da capacidade 
da rede sem fio, taxa de rendimento dos dados, alcance e cobertura. O desempenho depende de fatores como a distância do ponto de acesso, volume do tráfego de rede, materiais de 
construção e da construção em si, sistema operacional, configuração de produtos sem fio utilizados, interferências e outras condições adversas. Ao tratar-se de taxa de transferência ou 
interface, Megabits por segundo (Mb/s) = um milhão de bits por segundo; e Gigabits por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.

Western Digital, WD, o logotipo WD e My Book são marcas registradas nos EUA e outros países; My Net, FasTrack, My Book Live, WD 2go e WD Photos são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que 
pertençam a outras empresas. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As fotos apresentadas podem diferir do produto real. © 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

4178-705388-C00 Maio 2012

Exclusiva FasTrack Plus 
A tecnologia FasTrack Plus prioriza 
automaticamente seu entretenimento 
para acelerar os streamings em HD. 
Ele gerencia seu tráfego da rede para 
você e fornece entretenimento com 
a qualidade mais elevada, mesmo se 
tudo estiver acontecendo ao mesmo 
tempo.

Desempenho top de linha
A banda dupla simultânea de 2,4  
e 5 GHz reduz a interferência e fornece 
velocidades combinadas até 900 Mbps* 
para os mais recentes streamings  
em HD.

Cobertura superior
A tecnologia amplificadora de cobertura 
reduz a interferência e as antenas 
adicionais ampliam o sinal sem fio para 
que ele cubra residências grandes com 
vários andares.

7 portas Gigabit Ethernet
Você terá muitas portas de alta 
velocidade com velocidade 10x maior 
que a Ethernet rápida para seus 
dispositivos conectados – caixas de 
jogos HD, leitores de mídia, leitores de 
Blu-ray™ Disc e muito mais. 

2 portas USB
As portas USB cômodas tornam fácil 
adicionar armazenamento externo, 
impressoras compartilhadas, scanners 
e outros dispositivos USB em sua rede. 

Maior controle
O painel do My Net permite que 
você personalize, monitore ou altere 
facilmente suas definições da rede. 

Controles de conteúdos 
bloqueados ajudam  
a proteger sua família
Use este tipo de controle para limitar 
o tipo de websites que suas crianças 
podem ver, defina os limites de 
acesso e tempo para o acesso da 
Web, e defina segurança da Internet 
para prevenir ataques de malware  
e spyware.

Mantenha sua rede em pleno 
funcionamento
A ferramenta de diagnóstico de 
rede inclusa monitora sua rede para 
você. Ela analisa continuamente os 
problemas comuns de conectividade 
de rede e ajuda a corrigi-los para 
que tudo volte a funcionar logo. 

Compartilhe sua rede com 
convidados
Configure seu próprio hotspot sem 
fio seguro na sua casa para que os 
convidados possam acessar sua rede 
sem fio.

Configuração fácil
A configuração por navegador 
ou CD de streamings da WD foi 
projetada para que você possa usar 
o dispositivo a partir de somente 
algumas etapas rápidas. A interface 
do usuário intuitiva está desenhada 
para telas de toque, para que seja 
rapidíssimo configurar seu roteador 
em um smartphone ou tablet. 

Conecte e expanda 
facilmente sua rede
Com UPnP™, é fácil descobrir e auto-
configurar outros dispositivos em sua 
rede para fornecer a experiência de 
entretenimento mais recente.

Configure apertando um só 
botão (WPS)
Conecte facilmente os novos 
dispositivos à sua rede sem fio 
apertando apenas um botão. É tão 
fácil como sincronizar seu celular para 
o dispositivo Bluetooth®. 

Crie uma nuvem só para você
Acesse seus arquivos, músicas  
e fotos em sua My Book® Live™ ou 
My Book Live Duo com os aplicativos 
portáteis e gratuitos WD 2go™  
e WD Photos™ em seu smartphone  
ou tablet.

Compatível com IPv6
Compatível com a mais recente 
tecnologia de IP (Protocolo de Internet), 
para que sua rede não fique obsoleta.

INTERFaCE DIMENSõES REqUISIToS Do SISTEMa NúMERo Do MoDElo
7 Ethernet Gigabit
2 USB

Comprimento:
Profundidade: 
Largura: 
Peso: 

9,3 pol. (237 mm)
1,2 pol. (30 mm)
6,1 pol. (15,6 cm)
1,05 lb (0,48 kg)

Configuração do CD para PCs: 
Windows® 7, Windows Vista®,  
Windows XP (SP3)

Configuração da Web para Mac®: 
Safari® 2 ou superior, e tipo  
em //wdrouter ou 192.168.1.1

Navegadores suportados para 
definições de configuração  
e avançadas: Internet Explorer® 7, 
Safari® 2, Firefox® 2,  
Google® Chrome™ 7 ou superior.

Introduza //wdrouter ou 192.168.1.1
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CoNTEúDo Do kIT GaRaNTIa lIMITaDa
Roteador de duas bandas em HD
CD de configuração e recursos
Cabo de Ethernet
Adaptador de energia
Guia de Instalação Rápida

Pan Américas 
EMEA 
Pacífico Asiático

1 ano
2 anos
3 anos 


