
  

Uma nuvem só sua

Armazenamento e backup compartilhados

Acesso em qualquer lugar

Salve tudo em um único local, com 
acesso de qualquer lugar e desempenho 
ultrarrápido. Obtenha amplo armazenamento 
sem pagar taxas mensais. Com uploads 
de arquivos direto dos dispositivos móveis, 
todos os seus dados importantes são 
armazenados com segurança em casa  
ou na nuvem pessoal. 

My Cloud™

Armazenamento em  
nuvem pessoal 

Salve todos os seus dados. 
Acesse em qualquer lugar.



My Cloud
Armazenamento em nuvem pessoal 

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Sua própria nuvem pessoal
O My Cloud permite manter todos os 
seus dados em um único local seguro, 
seja em casa ou no escritório.  
Sem taxas mensais. Sem limites. 

Centralize sua coleção de 
mídia
Armazene e organize todas as  
suas fotos, vídeos, músicas  
e documentos importantes na rede 
residencial ou do trabalho. 

Acesso em qualquer lugar
Curta sua vida digital de qualquer 
lugar, em computadores PC e Mac®, 
tablets ou smartphones,  
com o aplicativo de gerenciamento 
de arquivos da WD.

Backup automático de todos 
os seus computadores
Faça backup dos arquivos de todos 
os computadores PC e Mac de sua 
residência ou pequeno escritório 
com facilidade.

Opções de backup flexíveis
Fique tranquilo com  
o WD SmartWare™ Pro para usuários 
de PC e o Apple® Time Machine® 
para usuários de Mac, que protegem 
seus dados.

Amplie o armazenamento de 
tablets e smartphones
Carregue fotos e vídeos de qualquer 
lugar diretamente para sua nuvem 
pessoal e libere espaço nos 
dispositivos móveis. 

Conexão com Dropbox™  
e muito mais
Transfira arquivos com facilidade 
entre sua nuvem pessoal, o Dropbox 
e outras contas na nuvem usando  
o aplicativo móvel My Cloud da WD. 

Aumente a capacidade de 
sua nuvem pessoal
Basta conectar uma unidade de disco 
rígido compatível com USB 3.0 na 
porta de expansão USB da unidade  
My Cloud para ampliar imediatamente 
a capacidade de armazenamento.

Transferência e acesso mais 
rápidos 
Gigabit Ethernet e um processador 
dual core oferecem transferências 
de arquivos ultrarrápidas e acesso 
remoto simplificado. 

Libere sua mídia
Transmita sem interrupções seus 
vídeos, fotos e músicas para TVs 
conectadas, leitores de mídia, 
consoles de jogos e outros 
dispositivos com certificação DLNA®. 

Proteção por senha para 
privacidade
Seus dados estão sempre seguros  
e totalmente sob controle. Proteja sua 
nuvem pessoal contra o acesso não 
autorizado usando proteção por senha 
disponível a todos os usuários.

Configuração em minutos
Instale e comece a trabalhar em 
minutos com a excelente interface de 
usuário baseada na Web da WD, que 
oferece configuração simplificada  
e guiada pela Web. 

Acrescente uma camada extra 
de proteção para os seus 
arquivos 
Você pode automaticamente fazer 
uma segunda cópia (ou ponto  
de segurança) do My Cloud na  
rede residencial ou do trabalho.  
Com proteção de segurança dupla 
para toda as suas mídias, você fica 
muito mais tranquilo. 

Uploads de fotos direto da 
câmera com USB 3.0
Basta conectar a câmera usando 
uma porta USB 3.0 para adicionar 
rapidamente todas as suas fotos  
à nuvem pessoal.

My Cloud™

Aplicativo móvel e para desktop

InTErFACE: DImEnSõES rEqUISITOS DO SISTEmA CAPACIDADES E mODELOS
Gigabit Ethernet compatível de 
10/100/1.000 MB/s

Altura: 
Profundidade: 
Largura: 
Peso: 

6,7 pol. (170,6 mm)
5,5 pol. (139,9 mm)
1,9 pol. (49 mm)
2,12 lb (0,96 kg) 2 TB
2,12 lb (0,96 kg) 3 TB 
2,19 lb (1,00 kg) 4 TB

Sistemas operacionais Windows® 8,  
Windows 7, Windows Vista® ou  
Windows XP (SP 3); sistemas operacionais 
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™ ou Snow 
Leopard®

Dispositivos DLNA/UPnP® de streaming de 
conexão com a Internet para acesso remoto

4 TB
3 TB
2 TB

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

COnTEúDO DO kIT ESPECIFICAçõES DE FUnCIOnAmEnTO nAVEGADOrES COmPATÍVEIS GArAnTIA LImITADA
Armazenamento em nuvem  
pessoal
Cabo de Ethernet
Adaptador de CA
Guia de Instalação Rápida

Temperatura operacional: 5°C a 35°C
Temperatura não operacional: -20°C a 65°C
1Um host USB 3.0 e um cabo certificado USB 3.0 são 
necessários para obter o desempenho do USB 3.0.

Internet Explorer® 8.0 ou posterior, 
Safari® 5.0 ou posterior, Firefox® 12 ou 
posterior, Google Chrome™ 14.0  
ou posterior em plataformas compatíveis do 
Windows e Mac OS

A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração de 
hardware e o sistema operacional do usuário.

2 anos Todo o mundo

Western Digital, WD e o logotipo WD são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e outros países. My Cloud e absolutely são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e outros países. 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.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.  
Como usado na capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total acessível varia de acordo com o 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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