
  

Twoja własna chmura

Wspólny magazyn danych i kopii  
zapasowych

Dostęp z każdego miejsca na świecie

Zapisuj wszystkie pliki na jednym, szybkim 
dysku i otwieraj je na dowolnym urządzeniu 
podłączonym do sieci. Mnóstwo miejsca na 
pliki bez miesięcznych opłat. Możesz także 
przesyłać pliki bezpośrednio z urządzeń 
mobilnych, tak aby bezpiecznie przechowywać 
wszystkie cenne dane w chmurze osobistej  
w swoim domu. 

My Cloud™

Magazyn danych z chmurą 
osobistą 

Zapisz wszystko. 
Korzystaj wszędzie.



My Cloud 
Magazyn danych z chmurą osobistą 

Cechy produktu

Dane techniczne produktu

Twoja osobista chmura
Urządzenie My Cloud przechowuje 
wszystkie Twoje dane w jednym, 
bezpiecznym miejscu w domu lub 
w biurze. Bez abonamentu. Bez 
ograniczeń. 

Centralny magazyn 
multimediów
Przechowuj i organizuj zdjęcia, filmy, 
muzykę i ważne dokumenty we 
własnej sieci w domu lub w biurze. 

Dostęp z każdego urządzenia 
podłączonego do Internetu
Korzystaj ze swojego cyfrowego świata 
na komputerach PC i Mac® oraz na 
tabletach i smartfonach za pomocą 
bezpłatnej aplikacji WD.

Automatyczne kopie zapasowe 
wszystkich komputerów
Łatwe tworzenie kopii zapasowych 
plików z wszystkich komputerów PC  
i Mac w domu lub w biurze.

Elastyczne opcje kopii 
zapasowych
Programy WD SmartWare™ Pro dla 
komputerów PC oraz Apple® Time 
Machine® dla komputerów Mac 
zapewniają poczucie bezpieczeństwa.

Rozszerzenie pojemności 
tabletu lub smartfonu
Przesyłaj zdjęcia i filmy wideo 
bezpośrednio do swojej chmury 
osobistej, aby zwolnić miejsce na 
urządzeniu mobilnym. 

Integracja z kontem Dropbox™  
i innymi serwisami
Aplikacja mobilna WD My Cloud 
zapewnia łatwy transfer plików między 
chmurą osobistą, kontem Dropbox  
i innymi usługami internetowymi. 

Zwiększenie pojemności 
chmury osobistej
Podłącz zgodny dysk twardy USB 3.0 
bezpośrednio do portu rozszerzeń USB 
w urządzeniu My Cloud, aby zwiększyć 
dostępną pojemność urządzenia.

Szybszy transfer i dostęp do 
plików 
Łącze Gigabit Ethernet i dwurdzeniowy 
procesor zapewniają błyskawiczny 
transfer plików i płynny dostęp zdalny. 

Multimedia bez ograniczeń
Płynne odtwarzanie filmów i muzyki 
oraz wyświetlanie zdjęć w telewizorze, 
w odtwarzaczach multimediów, na 
konsolach do gier i innych urządzeniach 
z certyfikatem DLNA®. 

Ochrona hasłem strzeże 
poufności danych
Twoje dane są zawsze bezpieczne  
i zawsze pod Twoją kontrolą. Każdy 
użytkownik urządzenia może utworzyć 
hasło, aby chronić dane przed 
dostępem nieuprawnionych osób.

Szybka instalacja
Instalacja zajmie tylko kilka chwil. 
Wygodny interfejs instalatora WD 
prowadzi użytkownika przez kolejne 
etapy przygotowywania urządzenia 
do pracy. 

Dodatkowy mechanizm ochrony 
plików. 
Możesz automatycznie tworzyć 
dodatkową kopię zapasową urządzenia 
My Cloud (tzw. punkt przywracania) 
na innym dysku w sieci domowej 
lub biurowej. Uzyskasz w ten sposób 
dodatkową ochronę i pewność, że 
Twoje pliki są bezpieczne. 

Bezpośrednie przesyłanie zdjęć 
z aparatu fotograficznego ze 
złączem USB 3.0
Podłącz aparat fotograficzny do złącza 
USB 3.0, aby szybko przesłać zdjęcia do 
chmury osobistej.

My Cloud™
Aplikacja na komputery mobilne  
i stacjonarne

InTERfEjS WyMIARy WyMAGAnIA SySTEMOWE POjEMnOśCI I MODElE
Gigabit Ethernet 10/100/1 000 MB/s Wysokość: 

Głębokość: 
Szerokość: 
Masa: 

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

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

Urządzenia DLNA/UPnP® do  
transmisji strumieniowej  
Połączenie z Internetem do  
dostępu zdalnego

4 TB
3 TB
2 TB

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

ZAWARTOść ZESTAWU śRODOWISkO PRACy OBSŁUGIWAnE PRZEGlĄDARkI OGRAnICZOnA GWARAnCjA
Magazyn danych z chmurą osobistą
Kabel Ethernet
Zasilacz
Skrócona instrukcja instalacji

Temperatura podczas pracy: 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: 
-20°C do 65°C
1Transmisja danych z szybkością portu USB 3.0 wymaga użycia 
hosta USB 3.0 oraz kabla oznaczonego certyfikatem USB 3.0.

Internet Explorer® w wersji 8.0 lub 
nowszej Safari® w wersji 5.0 lub nowszej, 
Firefox® w wersji 12 lub nowszej,  
Google Chrome™ w wersji 14.0 lub 
nowszej na obsługiwanych platformach 
Windows i Mac OS

Zgodność jest uzależniona od konfiguracji sprzętowej  
i używanego systemu operacyjnego.

2 lata Cały świat

Western Digital, WD i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. My Cloud i absolutely są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc.  
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Produkt może 
wyglądać inaczej niż na ilustracji.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego. Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub 
szybkości interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = jeden milion bajtów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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