
Uma nuvem pessoal

Armazenamento e cópias de segurança partilhados

Acesso em qualquer lugar

Guarde tudo num único local e aceda aos 
seus conteúdos em qualquer parte, com 
um desempenho ultra-rápido. Obtenha 
uma abundância de armazenamento sem 
pagar tarifas mensais. Além disso, com 
os carregamentos de ficheiros directos 
a partir de dispositivos móveis, todos os 
seus dados importantes são armazenados 
com segurança na sua nuvem pessoal. 

My Cloud™

Armazenamento de 
nuvem pessoal 

Guarde tudo. 
Aceda em qualquer lugar.



My Cloud 
Armazenamento de nuvem pessoal 

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Uma nuvem pessoal
My Cloud permite-lhe guardar todos 
os seus conteúdos num único local 
seguro em casa ou no escritório. 
Sem tarifas mensais. Sem limites. 

Centralize a sua colecção  
de multimédia
Armazene e organize todas as 
suas fotografias, vídeos, música  
e documentos importantes na rede 
de casa ou do escritório. 

Aceda em qualquer parte
Aprecie a sua vida digital em 
qualquer parte no PC e em 
computadores Mac®, tablets ou 
smartphones, com a aplicação de 
gestão de ficheiros da WD.

Cópias de segurança 
automáticas de todos os 
computadores
Faça cópias de segurança 
facilmente dos ficheiros de todos 
os PCs e computadores Mac de 
casa ou do escritório.

Opções de cópia de 
segurança flexíveis
Desfrute de toda a tranquilidade com  
o WD SmartWare™ Pro, para 
utilizadores de PC, e o Apple® Time 
Machine®, para utilizadores de Mac, 
para proteger os seus dados.

Aumente o armazenamento 
do seu tablet e smartphone
Carregue fotografias e vídeos 
directamente para a sua nuvem 
pessoal em qualquer parte e liberte 
espaço nos seus dispositivos móveis. 

Ligação a Dropbox™  
e muito mais
Transfira ficheiros facilmente entre  
a sua nuvem pessoal, Dropbox  
e outras contas de nuvem através da 
aplicação móvel My Cloud da WD. 

Aumente a capacidade da sua 
nuvem pessoal
Basta ligar uma unidade de disco rígido 
USB 3.0 compatível directamente 
à porta de expansão USB na 
unidade My Cloud, para aumentar 
instantaneamente a capacidade de 
armazenamento.

Transferência e acesso mais 
rápidos 
A ligação Ethernet Gigabit  
e o processador de dois núcleos 
proporcionam transferências de ficheiros 
ultra-rápidas e acesso remoto integral. 

Tire o máximo partido dos seus 
conteúdos multimédia
Transmita sem interrupções os seus vídeos, 
fotografias e música em televisores, leitores 
de multimédia, consolas de jogos e outros 
dispositivos ligados com certificação 
DLNA®. 

Protecção por palavra-passe  
para maior privacidade
Os seus dados estão sempre seguros  
e totalmente sob o seu controlo. Proteja 
a sua nuvem pessoal do acesso não 
autorizado com a protecção por palavra-
passe disponível para cada utilizador.

Configuração numa questão  
de minutos
Pronto a funcionar em alguns minutos com 
a avançada interface de utilizador baseada 
na Web da WD para uma configuração 
totalmente guiada através da Web. 

Adicione um nível extra 
de protecção aos seus 
ficheiros 
Pode fazer automaticamente uma 
segunda cópia, ou salvaguarda, 
de My Cloud na sua rede de 
casa ou do escritório. Com dupla 
protecção para todos os seus 
conteúdos multimédia obtém, 
assim, uma enorme paz de 
espírito. 

Carregamento de 
fotografias directo de uma 
câmara com USB 3.0
Basta ligar a câmara através da 
porta USB 3.0 para adicionar 
rapidamente todas as suas 
fotografias à sua nuvem pessoal.

My Cloud™

Aplicação móvel e de 
secretária

InTErFACE DImEnSõES rEQUISITOS DO SISTEmA CAPACIDADES E mODELOS
Gigabit Ethernet compatível com 
10/100/1.000 MB/s

Altura: 
Profundidade: 
Largura: 
Peso: 

6,7 pol. (170,6 mm)
5,5 pol. (139,9 mm)
1,9 pol. (49 mm)
2,12 lb (0,96 kg) – 2 TB
2,12 lb (0,96 kg) – 3 TB 
2,19 lb (1,00 kg) – 4 TB

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

Dispositivos DLNA/UPnP® para transmitir 
a ligação à Internet para acesso remoto

4 TB
3 TB
2 TB

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

COnTEúDO DO kIT ESPECIFICAçõES DE FUnCIOnAmEnTO nAVEGADOrES SUPOrTADOS GArAnTIA LImITADA
Armazenamento de nuvem pessoal
Cabo de Ethernet
Adaptador de CA
Guia de Instalação Rápida

Temperatura em funcionamento:  
5°C a 35°C
Temperatura em não funcionamento:  
-20°C a 65°C
1É requerido um sistema anfitrião USB 3.0 e um cabo 
certificado para USB 3.0 para ser obtido o desempenho de 
USB 3.0.

Internet Explorer® 8.0 ou superior, 
Safari® 5.0 ou superior, Firefox® 12 ou 
superior, Google Chrome™ 14.0  
e posterior, em plataformas Windows  
e Mac OS suportadas

A compatibilidade pode variar, o que depende dos sistemas 
operativos e da configuração do hardware do utilizador.

2 anos A nível mundial

Western Digital, WD e o logótipo da WD são marcas comerciais registadas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países; My Cloud e absolutely são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países. Outras marcas aqui 
mencionadas podem pertencer a outras empresas. Especificações do produto sujeitas a alterações sem aviso prévio. A figura mostrada pode ser diferente do produto actual.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.  
Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total acessível varia em função 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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