
  

Molnet som är ditt eget

Delad lagring och säkerhetskopiering

Åtkomst överallt

Spara allt på ett ställe och nå det överallt 
med blixtsnabb prestanda. Få mycket 
lagring utan att betala månadsavgifter. 
Och med direkta filöverföringar från 
mobilenheter lagras all din viktiga 
information säkert hemma i det personliga 
molnet. 

My Cloud™

Personlig molnlagring 

Spara allt. 
Åtkomst överallt.



My Cloud 
Personlig molnlagring 

Produktfunktioner

Produktspecifikationer

Ditt eget personliga moln
Med My Cloud kan du förvara allt ditt 
innehåll på ett säkert ställe hemma 
eller på kontoret. Inga månadsavgifter. 
Inga begränsningar. 

Centralisera din mediasamling
Lagra och organisera bilder, filmer, 
musik och viktiga dokument som du 
har i ditt hem- eller kontorsnätverk. 

Åtkomst överallt
Nå ditt digitala liv var som helst på 
datorer, surfplattor eller smartphones –  
PC och Mac® – med WD:s 
filhanteringsapp.

Automatisk 
säkerhetskopiering av filer  
för alla dina datorer
Säkerhetskopiera enkelt filer från alla 
PC- och Mac-datorer hemma eller 
på ett mindre kontor.

Flexibla 
säkerhetskopieringsmöjligheter
Du kan känna dig lugn med  
WD SmartWare™ Pro för PC-
användare och Apple® Time Machine® 
för Mac-användare för att skydda din 
information.

Expandera din lagring för 
surfplattor och smartphones
Skicka foton och videor direkt till det 
personliga molnet var du än är och 
frigör utrymme på dina mobilenheter. 

Anslut till Dropbox™ och mer
Överför enkelt filer mellan det 
personliga molnet, Dropbox och 
andra molnkonton med WD:s 
mobilapp My Cloud. 

Öka kapaciteten för det 
personliga molnet
Anslut helt enkelt en kompatibel 
USB 3.0-hårddisk direkt till USB-
expansionsporten på My Cloud-
disken och expandera ögonblickligen 
din lagringskapacitet.

Snabbare överföring och 
åtkomst 
Gigabit Ethernet och en dubbelkärnig 
processor levererar blixtsnabba 
filöverföringar och direkt fjärråtkomst. 

Släpp loss din media
Streama sömlöst filmer foton och 
musik som du har till anslutna tv, 
mediaspelare, spelkonsoler och andra 
DLNA®-certifierade enheter. 

Lösenordsskydd för sekretess
Din information är alltid säker och 
fullständigt under din kontroll. Skydda 
det personliga molnet från obehörig 
åtkomst med lösenordsskydd som 
finns tillgängligt för varje användare.

Installera på några minuter
Installera och kör igång på några 
minuter med WD:s enkla webb-
baserade användargränssnitt för 
direkt webbguidad installation. 

Ge dina filer ett extra 
skyddslager 
Du kan automatiskt skapa en andra 
kopia, eller safepoint, av din My Cloud 
i hem- eller kontorsnätverket. Med 
dubbelt så säkert skydd för all din 
media kan du vara lugn. 

Direkta överföringar av foton 
från din kamera med USB 3.0
Anslut enkelt din kamera med  
USB 3.0-porten för att snabbt lägga 
till alla dina foton till det personliga 
molnet.

My Cloud™

App för mobilt och stationärt

GränSSnItt MÅtt SyStEMkrAv kAPACItEt oCh MoDELLEr
10/100/1 000 MB/sek kompatibelt 
Gigabit Ethernet

Höjd: 
Djup: 
Bredd: 
Vikt: 

170,6 mm
139,9 mm
49 mm
0,96 kg 2 TB
0,96 kg 3 TB 
1,00 kg 4 TB

Operativsystemen Windows® 8, 
Windows 7, Windows Vista® eller 
Windows XP (SP 3). Operativsystemen 
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™ eller 
Snow Leopard®

DLNA/UPnP®-enheter för 
internetuppkoppling med streaming  
för fjärråtkomst

4 TB
3 TB
2 TB

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

PAkEtEtS InnEhÅLL DrIFtSSPECIFIkAtIonEr WEBBLäSArE SoM StÖDS BEGränSAD GArAntI
Personlig molnlagring
Ethernet-kabel
Nätadapter
Snabbinstallationsguide

Driftstemperatur: 5°C till 35°C
Ej i drift temperatur: -20°C till 65°C
1USB 3.0-värd och USB 3-0-certifierad kabel krävs för att få 
USB 3.0-prestanda.

Internet Explorer® 8.0 eller senare, 
Safari® 5.0 eller senare, Firefox® 12 
eller senare, Google Chrome™ 14.0 och 
senare på plattformar med Windows- 
och Mac-operativsystem

Kompatibiliteten kan variera beroende på användarens 
hårdvarukonfiguration och operativsystem.
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