
Guarde todos os seus vídeos, fotografias, música 
e ficheiros nesta solução NAS de elevado desempenho 
pronta a usar, para lhes poder aceder com segurança 
em qualquer altura e em qualquer lugar. Proteja o seu 
conteúdo com as várias opções de cópia de segurança 
disponíveis, personalize o seu sistema NAS com um 
pacote completo de aplicações e desfrute de toda 
a tranquilidade sabendo que fizemos todos os esforços 
para lhe oferecer o melhor.

Funcionalidades principais

•	Guarde e organize todos os seus vídeos, fotografias 
e música num único local seguro. 

•	Aceda e partilhe aos seus conteúdos multimédia 
em qualquer parte com a nossa aplicação premiada 
My Cloud.

•	Transmita conteúdo HD em leitores de multimédia, 
televisores Smart TV e consolas de jogos.

•	Copie ficheiros automaticamente de um dispositivo 
USB ou câmara só com um toque num botão.

Transferência de conteúdos com velocidades  
ultra-rápidas 

Integra um processador de dois núcleos Marvell® ARMADA®, 
que lhe permite transferir e transmitir vídeos, fotografias 
e música com velocidades ultra-rápidas.

Fiabilidade integrada 

O NAS pré-configurado do My Cloud Expert Series 
incorpora unidades de disco rígido WD Red™ NAS 
ultra-fiáveis para proporcionar a melhor experiência 
de NAS.

Salvaguarde os seus ficheiros e conteúdos 
insubstituíveis 

As várias opções de cópia de segurança e RAID 
ajudam a garantir a proteção dos seus vídeos, 
fotografias, música e ficheiros mais valiosos.

My Cloud™ Expert Series
NAS

Interface Intuitiva e fácil de utilizar 

O intuitivo painel de controlo ajuda a seguir 
o processo de configuração de utilizadores 
e partilhas, de personalização das funcionalidades 
do sistema e de monitorização do armazenamento. 
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My Cloud EX2100 My Cloud EX4100

Interface Gigabit Ethernet x 2
Entrada de alimentação (CC) x 1

Porta de expansão USB 3.0 x 1 (parte de trás)
Porta USB 3.0 com cópia direta x 1 (parte da frente)

Gigabit Ethernet x 2
Entrada de alimentação (CC) x 2

Porta de expansão USB 3.0 x 2 (parte de trás)
Porta USB 3.0 com cópia direta x 1 (parte da frente)

Compartimentos para 
unidades

2 compartimentos para unidade de disco rígido de 
3,5 polegadas, capacidade de troca fácil das unidades, 

modelo sem bandeja

4 compartimentos para unidade de disco rígido de 
3,5 polegadas, capacidade de troca fácil das unidades, 

modelo sem bandeja

Processador Dois núcleos Marvell ARMADA 385 de 1,3 GHz Dois núcleos Marvell ARMADA 388 de 1,6 GHz

Memória DDR3 de 1 GB DDR3 de 2 GB

Protocolos de rede Cliente	DHCP	ou	IP	estático,	IPv4	e	IPv6	•	Cliente	NTP	•	DNS	dinâmico	(DDNS)	•	Apple	Bonjour	e	Windows	Rally,	suporte	para	
estrutura	grande	até	9K	•	VLAN	(802.1Q)	•	Agregação	de	ligações	de	rede	e	recuperação	pós-falha	para	2	portas	Gigabit	Ethernet

Reencaminhamento	de	portas	UPnP	•	Procolo	LLTD	(Link	Layer	Topology	Discovery)	•	iSCSI	•	SSH

Serviços de ficheiros de 
rede

CIFS/SMBv3	para	Windows,	Mac	OS	X	e	Linux	•	AFP	para	Mac	OS	X	•	NFSv3	para	Linux	e	UNIX	
Sistema	de	ficheiros	distribuídos	(DFS)	Linux	•	Servidor	FTP/SFTP	•	Servidor	WebDAV

Segurança Suporte	de	Active	Directory	para	Windows	Server	2003/2008/2012
Encriptação de volumes (AES de 256 bits)

Sistema de ficheiros EXT4	para	unidade	de	disco	rígido	interna	
Suporta os seguintes formatos para unidades USB ligadas externamente 

•	FAT/FAT32	•	NTFS	(leitura	e	escrita)	•	HFS+J	(distinção	de	maiúsculas/minúsculas)	•	Linux	EXT2,	EXT3,	EXT4
Suporte para montagem ISO-Image

Gestão de discos RAID:	suporte	de	JBOD,	expansão,	0/1
Migração RAID; troca em funcionamento; roaming de disco; 

roaming de matriz

RAID:	JBOD,	expansão,	0/1/5/10	+	troca	de	componentes
Migração de RAID: troca em funcionamento; troca de 

componentes (no modo de quatro discos); roaming de disco; 
roaming de matriz

Gestão de alimentação Aumento/redução	da	rotação	da	unidade	(incluindo	unidades	USB	da	WD	ligadas)	•	Recuperação	de	energia	automática	(com	UPS)
Ligar/desligar	automático	•	Desligar	ordenado	com	bateria	fraca	da	UPS	•	Ligação	à	UPS	através	de	USB	ou	da	rede	

• Reativar por	LAN

Acesso remoto Aplicações móveis My Cloud e WD Photos™

Aplicação de secretária My Cloud

Gestão de utilizadores/
grupos

N.º máximo de utilizadores: 512 para Samba, 800 para ADS
N.º máximo de grupos de utilizadores: 64 para Samba, 200 para ADS

N.º máximo de partilhas de rede: 128
Quotas	para	grupos	ou	utilizadores

Gestão de cópias de 
segurança

Cópias de segurança remotas: My Cloud Expert Series para My Cloud Expert Series a nível local ou remoto
Cópias de segurança de pastas ou ficheiros internos do dispositivo para outros ficheiros/pastas no NAS ou dispositivo USB ligado 

Serviços de cópia de segurança na nuvem: Amazon S3 e ElephantDrive
Software	de	cópia	de	segurança	automática:	WD	SmartWare™ Pro (para até 10 utilizadores de PC); 

suporte de Apple Time Machine	10.5.8+	(para	utilizadores	de	Mac®)

Reprodução de conteúdo 
multimédia

Servidor	de	multimédia	Twonky	•	Certificação	DLNA	1.5	•	Servidor	iTunes®

Suporte de aplicações de 
terceiros

Para obter a informação mais recente acerca das aplicações de terceiros disponíveis, visite:

wd.com/EX2100 wd.com/EX4100

iSCSI Destino	iSCSI	•	Até	64	destinos	iSCSI	
Autenticação	CHAP	•	iSNS	(Internet	Storage	Name	Service)

 Virtualização de volumes: O NAS pode ser configurado como um iniciador iSCSI e é capaz de mapear qualquer destino iSCSI 
do outro dispositivo para ser um volume virtual.

•	Unidade	de	disco	virtual	(através	do	iniciador	iSCSI)	•	O	número	máximo	de	unidades	de	disco	virtuais	suportadas	é	oito	(8)

Dimensões Comprimento 216,10 mm
Largura	108,60	mm
Altura 147,80 mm

Comprimento 232,00 mm
Largura	170,00	mm
Altura 192,00 mm

Garantia limitada Sistema preenchido 3 anos
Sistema não preenchido 2 anos

Capacidades disponíveis Capacidades disponíveis 0 TB, 4 TB, 8 TB, 12 TB 
(0 TB – sem discos; 4 TB – 2 x 2 TB; 8 TB – 2 x 4 TB;  

12 TB – 2 x 6 TB)

Capacidades disponíveis 0 TB, 8 TB, 16 TB, 24 TB
(0 TB – sem discos; 8 TB – 2 x 4 TB; 16 TB – 4 x 4 TB;  

24 TB – 4 x 6 TB)


