
My Book®

Live™  

Armazenamento de nuvem pessoal

Todos os seus conteúdos 
num local, desfrutáveis 
em qualquer lugar. 

É ligada ao seu roteador sem fios com configuração fácil

Armazenamento e cópias de segurança para todos os 

computadores PC e Mac®

Acesso remoto seguro e aplicações móveis 

Ligue esta unidade poderosa ao seu roteador 
sem fios para um armazenamento partilhado 
na sua rede doméstica, que pode aceder 
dentro e fora de casa. Partilhe ficheiros com 
computadores PC e Mac, reproduza conteúdos 
multimédia para o seu centro de entretenimento, 
e aceda a ficheiros em movimento com aplicações 
e acesso remoto e segurança para os seus 
dispositivos portáteis.



My Book Live
Armazenamento de nuvem pessoal

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Os seus ficheiros e conteúdos 
multimédia na sua nuvem 
pessoal.
Crie a sua própria nuvem pessoal 
sem as tarifas mensais e a localização 
misteriosa dos seus dados. Armazene 
os seus conteúdos multimédia  
e ficheiros na unidade e aceda a eles 
através da Internet. Ou utilize aplicações 
portáteis da WD para um fácil acesso 
com tablets ou telefones inteligentes.  
É como ter 3 TB de armazenamento 
extra para o seu dispositivo portátil.

Agora enviando para a TV HD
Veja o vídeo da festa de aniversário 
dos seus filhos ou mostre uma 
apresentação em slides das suas  
férias na TV. O servidor de 
multimédia integrado reproduz 
música, fotos e filmes para qualquer  
dispositivo multimédia certificado 
com DLNA™ como um leitor de  
multimédia WD TV® Live™, leitor 
de Blu-ray Disc™, Xbox 360®, 
PlayStation® 3 e TV ligada. 
Certificação DLNA 1.5 e UPnP™. 

Distribua a sua música com  
o iTunes®

A unidade inclui o suporte de servidor 
iTunes para que possa centralizar  
a sua colecção de músicas e vídeos,  
e reproduzi-la em qualquer PC ou Mac 
com o iTunes.

Armazenamento partilhado 
para todos os computadores
Agora pode armazenar os filmes, 
músicas, fotos e ficheiros importantes 
de toda a família num único local 
que todos em casa possam partilhar. 
Basta ligar a unidade ao roteador 
sem fios para armazenar e aceder  
a ficheiros com qualquer computador 
PC ou Mac na sua rede doméstica.

Cópias de segurança 
automáticas e sem fios para 
todos os computadores
Proteja as suas memórias preciosas 
e efectue cópias de segurança sem 
fios de todos os PCs e Macs na  
rede para uma localização fiável.  
Os utilizadores do Windows®   
podem utilizar o software de  
cópias de segurança automáticas  
WD SmartWare™ incluído e, sempre 
que guarda qualquer informação,  
é efectuada instantaneamente uma 
cópia de segurança. Os utilizadores 
de Mac podem utilizar todas as 
funcionalidades do software de 
cópias de segurança Apple® Time 
Machine® para proteger os dados.

Velocidade sem compromissos
Construída com uma CPU de  
800 MHz para um desempenho 
máximo, para alimentar todas as 
aplicações desde a reprodução 
até ao acesso remoto. Concebido 
com os avanços mais recentes na 
tecnologia de chip da Ethernet, este 
produto proporciona as melhores 
velocidades de leitura da classe.

Fácil de configurar e fácil de 
encontrar na rede
Em apenas alguns minutos está 
pronto para começar a funcionar.  
Os computadores com Mac, 
Windows 8, Windows 7  
e Windows Vista® encontrarão 
automaticamente a unidade  
My Book Live numa questão de 
segundos. Se estiver a utilizar  
o Windows XP, o nosso simples 
software de detecção torna fácil 
configurar a unidade. 

Aceda a fotos e ficheiros 
armazenados com aplicações 
para iPad®, iPhone®, iPod 
touch®, telefones inteligentes 
e tablets com Android™, 
BlackBerry® e Windows®.

                  WD 2gO™

                               Aplicação para  
                               visualização de  
                               ficheiros

                  WD PHOTOS™ 
                  Aplicação para  
                  visualização de fotos

                
                

Western Digital, WD, o logótipo WD, My Book, WD TV e Put Your Life On It são marcas comerciais registadas nos EUA e noutros países; My Book Live, WD TV Live, WD Photos, WD 2go e WD Smartware são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Outras marcas 
que possam ser mencionadas aqui pertencem a outras empresas. As figuras mostradas podem ser diferentes dos produtos actuais. Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e embalagem estão sujeitas 
a alterações sem aviso prévio. O termo da sua garantia limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite o nosso sítio da Web em http://support.wdc.com/warranty para obter os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada, bem como uma lista dos 
países específicos nestas regiões.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Como utilizado para capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operativo. Como utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de 
bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilião de bits por segundo.
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InTErFACE DIMEnsõEs rEQUIsITOs DO sIsTEMA CAPACIDADEs E MODElOs
Ethernet gigabit Altura: 

Profundidade:
Largura: 
Peso: 

6,6 pol (167 mm)
5,5 pol (139 mm)
2 pol (50 mm)
2,41 lb (1,09 kg)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista  
ou Windows XP (SP3),
Mac OS X Mountain Lion™, Lion™,  
Snow Leopard® ou Leopard®

Dispositivos DLNA/UPnp™ para 
transmissão
Ligação à Internet para acesso remoto

3 TB
2 TB
1 TB

WDBACg0030HCH 
WDBACg0020HCH 
WDBACg0010HCH

COnTEúDO DO kIT nAVEgADOrEs sUPOrTADOs gArAnTIA lIMITADA
Unidade de rede
Cabo de Ethernet
Adaptador de AC
guia de Instalação Rápida
Instalação do software descarregável

Internet Explorer® 8.0 ou superior
Safari® 4.0 ou superior
Firefox® 12 ou superior
google® Chrome™ 14.0 e posterior  
em plataformas compatíveis com  
o Windows e Mac OS®

3 anos A nível mundial


