
My Net™ 

N750
Dwupasmowy router HD

Płynne odtwarzanie 
filmów HD na wielu 
urządzeniach 
jednocześnie

Technologia FasTrack™ przyspiesza wiele strumieni  
HD jednocześnie

Sieć Wi-Fi™ o szybkości do 300 + 450 Mb/s

4 porty Gigabit Ethernet, 2 porty USB

Dwupasmowy router HD My Net N750 
przyspiesza wideo, gry i rozmowy internetowe. 
Opracowana przez firmę WD technologia 
FasTrack wykrywa multimedia przesyłane  
w sieci i odpowiednio zwiększa ich priorytet, 
aby zapewnić płynność odtwarzania filmów 
HD i działania gier na wielu podłączonych 
do sieci urządzeniach jednocześnie. Router 
oferuje przepustowość sieci bezprzewodowej 
300 + 450 Mb/s, cztery porty Gigabit Ethernet, 
dwa porty USB oraz rozszerzony zasięg, 
pozwalający uzyskać dostęp do sieci w każdym 
pomieszczeniu dużego domu.



My Net N750
Dwupasmowy router HD 

Funkcje produktu

Dane techniczne produktu

INterFejs WyMIary WyMaGaNIa systeMoWe NuMer MoDelu
4 porty Gigabit Ethernet
1 port USB 

Długość:
Wysokość: 
Szerokość: 
Masa:

8,3" (210 mm)
1,1" (29 mm)
5,4" (138 mm)
0,75 funta (0,34 kg)

Instalator dla komputerów PC na  
dysku CD: Windows® 7, Windows Vista®, 
Windows XP (SP3)

Instalator z interfejsem przeglądarki  
dla komputerów Mac®: Safari®  
w wersji 2 lub nowszej;  
wpisz //wdrouter albo 192.168.1.1

Instalacja i konfiguracja 
zaawansowanych ustawień 
możliwa przy użyciu następujących 
przeglądarek: Internet Explorer® 7, 
Safari® 2, Firefox® 2, Google® Chrome™ 
w wersji 7 lub nowszej.
Wpisz //wdrouter albo 192.168.1.1 

WDBAJA0000NWT

ZaWartość ZestaWu oGraNIcZoNa GWaraNcja
Dwupasmowy router HD
Instalacyjny dysk CD z oprogramowaniem
Kabel Ethernet
Zasilacz
Skrócona instrukcja instalacji

Ameryka Płn. i Płd. 
Europa, Bliski 
Wschód i Afryka 
Azja i Pacyfik

1 rok
2 lata

3 lata

* Maksymalna przepustowość łącza bezprzewodowego jest podana na podstawie specyfikacji standardu IEEE 802.11. Rzeczywista przepustowość łącza danych oraz zasięg mogą zależeć od możliwości,  
szybkości przesyłania danych i zasięgu sieci bezprzewodowej. Wydajność jest uzależniona od takich czynników jak odległość od punktu dostępu, natężenie ruchu w sieci, materiały budowlane i konstrukcja 
pomieszczenia, używany system operacyjny, konfiguracja używanych produktów bezprzewodowych, ewentualne zakłócenia i inne okoliczności, które mogą wpływać ujemnie na jakość połączenia. Przy określaniu 
szybkości przesyłania danych lub szybkości interfejsu przyjmuje się: megabit na sekundę (Mb/s) = jeden milion bitów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.

Western Digital, WD, logo WD i My Book są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; My Net, FasTrack, My Book Live, WD 2go i WD Photos są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami 
są inne firmy. Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkt może wyglądać inaczej niż na ilustracji. © 2012 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.      
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unikatowa technologia Fastrack
Zapewnia płynne odtwarzanie 
multimediów HD w sieci. Na bieżąco 
rozpoznaje serwisy Netflix™, HuluPlus™, 
CinemaNow™, YouTube oraz Pandora™  
i przyspiesza ich działanie. Router może 
również rozpoznawać do 16 innych 
serwisów skonfigurowanych przez 
użytkownika, aby zapewnić płynne 
przesyłanie multimediów HD. 

Najwyższa wydajność
Jednoczesne korzystanie z pasm  
2,4 i 5 GHz zmniejsza zakłócenia  
i zapewnia łączną przepustowość do 
750 Mb/s, w pełni wystarczającą do 
płynnego strumieniowego odtwarzania 
multimediów HD.*

rozszerzony zasięg
Technologia zwiększania zasięgu 
zmniejsza zakłócenia i umożliwia 
korzystanie z sieci bezprzewodowej  
w całym domu.

4 porty Gigabit ethernet 
Cztery porty Fast Ethernet umożliwiają 
podłączenie dodatkowych urządzeń  
do sieci. 

2 porty usB
Wygodne porty USB umożliwiają 
podłączanie dysków zewnętrznych, 
drukarek, skanerów lub innych urządzeń 
USB w celu udostępnienia ich w sieci.

Pełna kontrola
Interfejs administracyjny  
My Net Dashboard umożliwia łatwe 
przeglądanie i modyfikowanie 
ustawień sieci. 

Kontrola rodzicielska pomaga 
chronić najmłodszych
Funkcja kontroli rodzicielskiej 
pozwala ograniczyć dzieciom 
dostęp do pewnych rodzajów 
stron internetowych oraz określić, 
w jakich godzinach dzieci mogą 
korzystać z Internetu. Zabezpieczenia 
internetowe chronią przed 
programami szpiegującymi i innym 
szkodliwym oprogramowaniem.

sprawna sieć
Dołączone do zestawu 
oprogramowanie diagnostyczne na 
bieżąco monitoruje stan sieci  
i wykrywa typowe problemy  
z łącznością sieciową, aby w razie 
potrzeby ułatwić ich szybkie usunięcie.

Możliwość udostępnienia  
sieci gościom
Utwórz bezpieczny, bezprzewodowy 
punkt dostępu (hotspot) we własnym 
domu, aby umożliwić gościom 
korzystanie z sieci. 

Łatwa instalacja
Instalacja za pomocą oprogramowania 
dostarczonego na dysku CD lub 
przeglądarki jest bardzo łatwa  
i umożliwia szybkie rozpoczęcie 
korzystania z routera. Intuicyjny interfejs 
użytkownika został zaprojektowany 
z myślą o ekranach dotykowych, 
co pozwala konfigurować router za 
pomocą smartfonu lub tabletu.

Łatwe rozszerzanie sieci  
i podłączanie urządzeń
Zastosowanie technologii UPnP™ 
umożliwia szybkie wykrywanie  
i automatyczne konfigurowanie 
urządzeń podłączonych do sieci.

Konfiguracja jednym 
przyciskiem (WPs)
Aby podłączyć nowe urządzenie  
do sieci bezprzewodowej, wystarczy 
nacisnąć jeden przycisk. To równie 
proste co synchronizowanie 
telefonu komórkowego  
z urządzeniem Bluetooth®.

twój osobisty serwer plików
Korzystaj z dokumentów, muzyki i zdjęć 
zapisanych na dysku My Book® Live™ 
lub My Book Live Duo w smartfonie 
lub na tablecie za pomocą bezpłatnych 
przeglądarek mobilnych WD 2go™  
i WD Photos™.

obsługa protokołu IPv6 
Router obsługuje najnowszy, 
przyszłościowy protokół  
internetowy IPv6. 


