
  

My Cloud™ EX4
Armazenamento em nuvem pessoal

Confiabilidade máxima da 
empresa número um em 
armazenamento.

Até 16 TB de armazenamento

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD e expansão

Fácil de configurar, fácil de gerenciar

Fabricado com a qualidade e a confiabilidade 
que você espera da WD®, o My Cloud EX4 
é um NAS de alto desempenho com quatro 
baias para sua casa ou pequeno escritório. 
Ele vem em um estojo resistente todo em 
metal, com múltiplos volumes de RAID, drive 
de fácil instalação e conjunto de aplicativos 
para você ter a potência e a flexibilidade para 
expandir os recursos do seu NAS. 



My Cloud EX4
Armazenamento em nuvem pessoal

Recursos do produto

As opções são infinitas
Você pode optar pelo estojo sem discos, 
com drive de fácil instalação e troca  
a quente, para adicionar até quatro unidades 
sem complicações, expandindo conforme 
sua necessidade.* Ou escolha um sistema já 
preenchido que funcione de forma imediata, 
com unidades WD Red™ para a melhor 
compatibilidade no ambiente operacional de 
NAS com funcionamento ininterrupto.

*Para obter a lista mais recente de unidades 
compatíveis, visite wd.com/mycloudex4.

NAS de alto desempednho
Entrada de rede e energia dupla, memória 
de 512 MB e processador de 2,0 GHz 
oferecem um desempenho confiável  
e ultrarrápido para o seu escritório pequeno 
ou residência.

Nunca foi tão bom gerenciar  
a unidade e proteger os dados
Você conta com múltiplas opções para 
proteger seus dados contra a perda. 
Escolha entre o RAID 0, 1, 5, 10 ou selecione 
a expansão e JBOD para ter ainda mais 
opções de gerenciamento de dados. 

Fácil de gerenciar
Um painel cheio de recursos e um visor em 
LCD deixam seu sistema sempre sob seu 
controle. Monitore suas unidades, gerencie 
usuários e utilize recursos que ajudam  
a economizar energia. Os alertas por e-mail 
ou celular mantêm você informado sobre  
o status do My Cloud EX4. 

Aplicativos premiados para PCs 
portáteis e de mesa
Com os aplicativos da WD, você pode 
carregar, acessar e compartilhar seus 
documentos de qualquer lugar. Transfira 
arquivos de forma prática do seu serviço 
de nuvem pública para o My Cloud EX4 
diretamente do aplicativo móvel.

Aplicativos cheios de recursos 
para personalizar seu NAS
Ele vem com os principais aplicativos do 
setor, como aMule, Icecast, Joomla!®, 

phpBB®, phpMyAdmin e SqueezeCenter.

Opções avançadas de serviços
Servidor de arquivos integrado, servidor 
de FTP, servidor de backups e servidor de 
download P2P.

Reproduza mídias nos seus 
dispositivos conectados
Reproduza vídeos e fotos em TVs 
conectadas, reprodutores de mídia, 
consoles de jogos e outros dispositivos 
com certificação DLNA®/UPnP®. Vem com 
um Twonky 7.2 e um servidor de mídia 
certificado pela DLNA 1.5 

Backup do seu jeito
Proteja seus dados com backup remoto em 
outro My Cloud EX4, backup integrado na 
nuvem ou backup em LAN/WAN local. Fique 
tranquilo com o WD SmartWare™ Pro para 
usuários de PC e o Apple® Time Machine® 
para usuários de Mac®, que protegem seus 
dados.

 
Aumente a capacidade de sua 
nuvem pessoal
Basta conectar um HD compatível com  
a USB em uma das duas portas de 
expansão USB 3.0 no My Cloud EX4  
e expandir instantaneamente sua 
capacidade de armazenamento.

Recursos integrados para 
economizar energia
Economize dinheiro na conta de energia 
elétrica com desligamento/acionamento 
programado e redução da velocidade de giro.

Sua própria nuvem pessoal
O My Cloud EX4 permite manter todos os 
seus dados em um único local seguro, 
seja em casa ou no escritório. Sem taxas 
mensais. Sem limites.

Recursos avançados
Um conjunto completo de recursos 
avançados para sua casa ou escritório, 
tais como o destino iSCSI, serviços de FTP 
completos, suporte para failover e agregação 
de links, suporte para jumbo frame, pronto 
para IPv6, apto para no-breaks (USB e rede), 
monitor de recurso de tempo real, criptografia 
de volumes com senha para inicialização, 
SNMP e volumes virtuais.

Western Digital, WD e o logotipo WD são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e outros países. My Cloud, WD Red, WD SmartWare 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.
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Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total acessível varia de acordo com o ambiente operativo. 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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Especificações do produto

INtERFACE DImENSõES REquISItOS DO SIStEmA CAPACIDADES E mODElOS
Gigabit Ethernet compatível de 
10/100/1000 MB/s

Altura:
Comprimento:
Largura:
Peso:

8,21 pol. (208,6 mm)
8,67 pol. (220,2 mm)
6,30 pol. (160,1 mm)
7,2 lb (3,3 kg) 0 TB
12,8 lb (5,8 kg) 8 TB 
12,8 lb (5,8 kg) 12 TB
13,8 lb (6,2 kg) 16 TB 

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

Dispositivos DLNA/UPnP para stream 
Conexão de Internet para acesso remoto

0 TB
8 TB
12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

CONtEúDO DO kIt ESPECIFICAçõES DE FuNCIONAmENtO NAVEGADORES COmPAtÍVEIS GARANtIA lImItADA
Armazenamento em nuvem pessoal 
de quatro baias
Cabo de Ethernet
Fonte de alimentação e cabo
Guia de Instalação Rápida

Temperatura operacional: 5°C a 35°C
Temperatura não operacional: -40°C a 70°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, Safari® 6, Firefox® 21, 
Google Chrome™ 27 e versões posteriores 
desses navegadores 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

My Cloud™

Aplicativo para desktop  
e dispositivos móveis


