
My Cloud™ EX4
Armazenamento de nuvem pessoal

Fiabilidade máxima da marca 
de confiança do sector de 
armazenamento.

Até 16 TB de armazenamento

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD e abrangente

Fácil de configurar, fácil de gerir

Concebido de raiz com a qualidade  
e fiabilidade que naturalmente se espera 
da WD®, My Cloud EX4 é um sistema 
NAS de alto desempenho, com quatro 
compartimentos, para ambientes domésticos 
ou pequenos escritórios. Inclui uma caixa 
robusta e toda metálica, múltiplos volumes 
RAID, instalação fácil de unidades e um 
conjunto completo de aplicações para  
a capacidade e flexibilidade de expandir as 
funcionalidades NAS. 



My Cloud EX4
Armazenamento de nuvem pessoal

Funcionalidades do produto

As opções são ilimitadas
Escolha a caixa sem discos, com 
instalação e troca de unidades fácil, 
para adicionar sem complicações até 
quatro unidades à medida das suas 
necessidades.* Em alternativa, escolha 
um sistema preenchido que funciona de 
imediato, com unidades de disco rígido 
WD Red™ para compatibilidade máxima, 
no ambiente de operação NAS exclusivo 
de 24x7.

*Para obter a lista mais recente de unidades 
compatíveis, visite wd.com/mycloudex4.

NAS de alto desempenho
Fonte de alimentação e rede dupla,  
512 MB de memória e processador de 
2,0 GHz para um desempenho fiável  
e ultra-rápido para ambientes 
domésticos ou pequenos escritórios.

Gestão de unidades e protecção 
de dados no seu melhor
Tem à disposição múltiplas opções para 
proteger os seus dados contra a perda. 
Escolha RAID 0, 1, 5, 10 ou seleccione 
entre os modos abrangente e JBOD para 
ter ainda mais opções para gerir os seus 
dados. 

Fácil de gerir
Com um painel de controlo eficaz e um 
ecrã LCD, tem o controlo total sobre 
o seu sistema. Monitorize as suas 
unidades, administre utilizadores e use 
as funcionalidades de poupança de 
energia. Os avisos por e-mail e telemóvel 
mantêm-no informado sobre o estado do 
My Cloud EX4. 

Aplicações de secretária  
e móveis premiadas
Com as aplicações da WD, pode 
carregar, aceder e partilhar os seus 
documentos em qualquer parte.  
Transfira ficheiros de modo conveniente 
do seu serviço de nuvem público para  
o My Cloud EX4, directamente a partir da 
aplicação móvel.

Aplicações poderosas para 
personalização de NAS
Integra aplicações líderes de indústria, 
incluindo aMule, Icecast, Joomla!®, 
phpBB®, phpMyAdmin e SqueezeCenter.

Opções de servidor avançadas
Servidor de ficheiros integrado, servidor 
FTP, servidor de cópia de segurança  
e servidor de transferências P2P.

Envie conteúdos para os 
dispositivos ligados
Envie vídeos e fotografias para televisores, 
leitores de multimédia, consolas de jogos  
e outros dispositivos DLNA®/UPnP® ligados. 
Inclui um servidor de multimédia Twonky 7.2 
e 1.5 com certificação DLNA. 

Faça cópias de segurança,  
à sua maneira
Proteja os seus dados com cópia de 
segurança remota noutro My Cloud EX4, 
cópia de segurança na nuvem integrada 
ou cópia de segurança local via LAN/WAN. 
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 a capacidade da sua 
nuvem pessoal
Basta ligar uma unidade de disco rígido 
USB compatível directamente a uma  
das duas portas de expansão USB 3.0  
do My Cloud EX4, para aumentar 
instantaneamente a capacidade de 
armazenamento.

Funcionalidades de poupança de 
energia integradas
Poupe dinheiro com a redução da rotação 
dos discos e a possibilidade de ligar/desligar 
programado.

Uma nuvem pessoal
My Cloud EX4 permite-lhe guardar todos 
os seus conteúdos num único local 
seguro em casa ou no escritório.  
Sem tarifas mensais. Sem limites.

Funcionalidades avançadas
Um pacote completo de funcionalidades 
avançadas para a sua casa ou escritório, 
incluindo: iSCSI Target, serviços FTP 
avançados, agregação de ligações  
e suporte para recuperação pós-
falha, suporte para estrutura grande, 
compatível com iPv6, suporte para UPS 
(USB e rede), monitor de recursos em 
tempo real, encriptação de volumes com 
palavra-passe de arranque, volumes 
virtuais e SNMP.
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Como utilizado para 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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Especificações do produto

INtErFAcE DImENSõES rEQUISItOS DO SIStEmA cApAcIDADES E mODElOS
Gigabit Ethernet compatível com 
10/100/1000 MB/s

Altura:
Comprimento:
Largura:
Peso:

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

0 TB
8 TB

12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

cONtEúDO DO kIt ESpEcIFIcAçõES DE FUNcIONAmENtO NAVEGADOrES SUpOrtADOS GArANtIA lImItADA
Armazenamento de nuvem pessoal, 
com quatro compartimentos
Cabo de Ethernet
Cabo e fonte de alimentação
Guia de Instalação Rápida

Temperatura em funcionamento: 5°C a 35°C
Temperatura em não funcionamento:  
-40°C a 70°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 ou superior,  
Safari® 6 ou superior, Firefox® 21 ou 
superior, Google Chrome™ 27  
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

My Cloud™

Aplicação móvel e de secretária


