
My Cloud™ EX4
Magazyn danych z chmurą 
osobistą

Wyjątkowa niezawodność 
zapewniana przez znaną markę 
w branży pamięci masowych.

Do 16 TB pamięci masowej

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD, łączenie

Prosta instalacja, łatwe zarządzanie

My Cloud EX4, wykonane w wykonany calu  
z pieczołowitością, jakiej można oczekiwać od 
firmy Western Digital, to niezawodne, wysoce 
wydajne urządzenie NAS obsługujące cztery 
dyski, idealne do sieci w domu lub w małej 
firmie. Urządzenie posiada trwałą, metalową 
obudowę, może obsługiwać wiele woluminów 
w systemie RAID oraz zapewnia możliwość 
łatwej instalacji dysków i dostęp do szeregu 
aplikacji, które pozwalają jeszcze rozszerzyć 
dużą funkcjonalność typową dla NAS.



My Cloud EX4
Magazyn danych z chmurą osobistą

Funkcje produktu

Warianty zastosowań są niezliczone
Można wybrać wariant bez dysków, aby 
je łatwo dodawać później i wymieniać, 
także bez wyłączania zasilania, rozszerzając 
przestrzeń dyskową w miarę potrzeb*. Można 
także wybrać system w pełni wyposażony  
i gotowy do pracy zaraz po wyjęciu  
z opakowania – wówczas za maksymalną 
kompatybilność w unikalnym, nieustannie 
dostępnym środowisku roboczym NAS będą 
odpowiadać dyski twarde WD Red™.

*Aby uzyskać najnowszą listę kompatybilnych 
dysków, odwiedź stronę wd.com/mycloudex4.

System NAS o wysokiej wydajności
Podwójne zasilanie i łącze sieciowe,  
512 MB pamięci RAM i procesor 2.0 GHz  
zapewniają niezawodne i szybkie 
rozwiązanie dla biura w domu lub  
w małej firmie.

Zarządzanie dyskami i ochrona 
danych w najlepszym wydaniu
Zyskujesz szereg możliwości ochrony 
swoich danych przed utratą. Elastyczność 
w zarządzaniu zapewnia możliwość 
wyboru spośród systemów RAID 0, 1, 5 i 10, 
łączenia woluminów bądź trybu JBOD. 

Łatwe zarządzanie
Funkcjonalny panel administracji  
i wyświetlacz LCD pozwolą Ci zachować 
pełną kontrolę nad systemem. Monitoruj 
dyski, zarządzaj użytkownikami i korzystaj 
z funkcji oszczędzania energii. Wiadomości 
e-mail lub alerty mobilne zapewniają 
bieżące informacje o stanie urządzenia  
My Cloud EX4. 

Nagradzane aplikacje do 
komputerów stacjonarnych  
i mobilnych
Dysponując aplikacjami firmy WD, 
możesz przesyłać, otwierać i udostępniać 
dokumenty z każdego miejsca. Przesyłaj 
pliki z publicznego konta w chmurze do 
My Cloud EX4 bezpośrednio z poziomu 
aplikacji mobilnej.

Funkcjonalne aplikacje do 
personalizowania ustawień NAS
Wiodące w branży rozwiązania typu 
aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, 
phpMyAdmin i SqueezeCenter.

Zaawansowane funkcje 
udostępniania danych
Zintegrowany serwer plików, serwer 
FTP, serwer kopii zapasowych i serwer 
wymiany P2P.

Przesyłaj strumieniowo 
multimedia do urządzeń w sieci
Przesyłaj filmy i zdjęcia do telewizorów, 
odtwarzaczy multimediów, konsol 
do gier oraz innych urządzeń w sieci 
korzystających ze standardu DLNA®/
UPnP®. Dostępny jest serwer multimedialny 
Twonky 7.2 zgodny z DLNA 1.5. 

Zapisz dane tak, jak chcesz
Chroń swoje dane z użyciem funkcji 
zdalnego tworzenia kopii zapasowych 
w innym urządzeniu My Cloud EX4, 
zintegrowanego systemu backupu 
w chmurze lub lokalnie w sieci LAN/
WAN. Programy WD SmartWare™ Pro dla 
komputerów PC oraz Apple® Time Machine® 
dla komputerów Mac® zapewniają poczucie 
bezpieczeństwa.
 
Zwiększenie pojemności chmury 
osobistej
Podłącz zgodny dysk twardy USB 3.0 
bezpośrednio do portu rozszerzeń USB  
w urządzeniu My Cloud EX4, aby zwiększyć 
dostępną pojemność urządzenia.

Zintegrowane funkcje 
oszczędzania energii
Obniż swoje rachunki za prąd, korzystając 
z funkcji zmniejszania prędkości obrotowej 
talerzy dysków i wyłączania ich na czas 
bezczynności.

Twoja osobista chmura
Urządzenie My Cloud EX4 przechowuje 
wszystkie Twoje dane w jednym, 
bezpiecznym miejscu w domu lub  
w biurze. Nie płacisz za abonament.  
Nie masz ograniczeń.

Funkcje zaawansowane
Pełny zestaw zaawansowanych funkcji 
do zastosowania w domu i w biurze: 
funkcja iSCSI Target, kompleksowe usługi 
FTP, agregacja łączy i wsparcie w razie 
awarii, obsługa ramek Jumbo, obsługa 
protokołu iPv6, zasilanie UPS (USB i sieć), 
monitor zasobów w czasie rzeczywistym, 
szyfrowanie woluminów z hasłem przy 
rozruchu, instancje SNMP i woluminy 
wirtualne.
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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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Dane techniczne produktu

INTerFejS WyMIAry WyMAGANIA SySTeMoWe PojeMNośCI I MoDele
Zgodność z interfejsem Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 MB/s

Wysokość:
Długość:
Szerokość:
Masa:

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

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

Transmisja strumieniowa: urządzenia 
DLNA/UPnP Dostęp zdalny: połączenie  
z Internetem

0 TB
8 TB

12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

ZAWArTość ZeSTAWu śroDoWISko PrACy oBSŁuGIWANe PrZeGlĄDArkI oGrANICZoNA GWArANCjA
Prywatna chmura z użyciem czterech 
dysków
Kabel Ethernet
Zasilacz z kablem
Skrócona instrukcja instalacji

Temperatura podczas pracy: 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania:  
-40°C do 70°C
1Transmisja danych z szybkością portu USB 3.0 wymaga użycia 
hosta USB 3.0 oraz kabla oznaczonego certyfikatem USB 3.0.

Internet Explorer® 8 lub nowsza,  
Safari® 6 lub nowsza, Firefox® 21 lub 
nowsza, Google Chrome™ 27 lub nowsza 
na wspieranych platformach Windows  
i Mac OS

Zgodność jest uzależniona od konfiguracji sprzętowej  
i używanego systemu operacyjnego.

2 lata Cały świat

My Cloud™
Aplikacja na komputery mobilne  
i stacjonarne


