
My Cloud™ EX4
Personlig molnlagring

Största pålitlighet från det 
betrodda namnet inom lagring.

Upp till 16 TB med lagring

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD och utsträckning (spanning)

Enkel att installera, enkel att hantera

My Cloud EX4, som är byggd från början med 
den kvalitet och pålitlighet du har kommit att 
förvänta dig från WD®, är en högpresterande 
NAS med fyra fack för hemmet eller ett 
mindre kontor. Den erbjuder ett robust 
chassi helt i metall, flera RAID-volymer, enkel 
diskinstallation och en fullständig appsvit så 
att du med kraft och flexibilitet kan expandera 
dina NAS-funktioner. 



My Cloud EX4
Personlig molnlagring

Produktfunktioner

Du har ändlösa möjligheter
Chassit erbjuder enkel diskinstallation 
och byte under körning och du kan utan 
större ansträngning lägga till upp till fyra 
diskar och växa allteftersom dina behov 
expanderas.* Du kan också välja ett 
diskförsett system som fungerar direkt 
ur lådan med WD Red™ hårddiskar för 
största kompatibilitet i den unika 24x7 
NAS-driftsmiljön.

*För senaste listan med kompatibla diskar, gå till 
wd.com/mycloudex4.

Högpresterande NAS
Dubbla nätverksanslutning ar och 
strömförsörjning, 512 MB minne och 
2,0 GHz-processor levererar pålitlig, 
blixtsnabb prestanda för ditt hem eller 
mindre kontor.

Diskhantering och dataskydd 
när de är som bäst
Du har flera alternativ att välja mellan för 
att skydda din data från förlust. Välj  
RAID 0, 1, 5, 10 eller välj mellan 
utsträcknings- och JBOD-lägen för ännu 
fler möjligheter att hantera din data. 

Enkel att hantera
En kraftfull instrumentpanel och 
LCD-skärm innebär att ditt system 
alltid är under din kontroll. Övervaka 
dina diskar, hantera användare 
och utnyttja energisparfunktioner. 
E-postmeddelanden och mobilvarningar 
håller dig informerad om status för  
My Cloud EX4. 

Prisvinnande stationära och 
mobila appar
Med WD:s appar kan du skicka, nå och 
dela dina dokument var du än är. Överför 
filer från din offentliga molntjänst till  
My Cloud EX4 direkt från mobilappen 
utan besvär.

Kraftfulla appar som anpassar 
din NAS
Har branschledande appar, inklusive 
aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, 
phpMyAdmin och SqueezeCenter.

Avancerade serveralternativ
Integrerad filserver, FTP-server, 
säkerhetskopieringsserver och P2P-
nerladdningsserver.

Streama media till dina anslutna 
enheter
Streama videor och foton till anslutna tv, 
mediaspelare, spelkonsoler och andra 
DLNA®/UPnP®-enheter. Har en Twonky 7.2 
och en DLNA-certified 1.5 mediaserver. 

Säkerhetskopiering, på ditt sätt
Skydda din data med fjärransluten 
säkerhetskopiering till en annan  
My Cloud EX4, integrerad 
molnsäkerhetskopiering eller lokal LAN/
WAN-säkerhetskopiering. Du kan känna 
dig lugn med WD SmartWare™ Pro för 
PC-användare och Apple® Time Machine® 
för Mac®-användare för att skydda din 
information.

 
Öka kapaciteten för det 
personliga molnet
Anslut helt enkelt en kompatibel  
USB-hårddisk direkt till en av de två  
USB 3.0-expansionsportarna på 
My Cloud EX4 och expandera 
ögonblickligen din lagringskapacitet.

Integrerade energisparande 
funktioner
Spara pengar på din elräkning med 
minskad diskrotation och schema för när 
strömmen ska slås av och på.

Molnet som är ditt eget
Med My Cloud EX4 kan du förvara allt 
ditt innehåll på ett säkert ställe hemma 
eller på kontoret. Inga månadsavgifter. 
Inga begränsningar.

Avancerade funktioner
En fullständig serie med avancerade 
funktioner för att ge kraft åt hemmet 
eller kontoret inklusive: iSCSI target, 
FTP-tjänster med alla funktioner, 
länkaggregering och stöd för 
växling vid fel, stöd för jumboram, 
iPv6-klar, UPS-stöd (USB och 
nätverk), resursövervakning i realtid, 
volymkryptering med startlösenord, 
SNMP och virtuella volymer.
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Vid hänvisning till lagringskapacitet är en terabyte (TB) = en biljon byte. Total åtkomlig kapacitet varierar med operativ miljö. Vid användning som överföringshastighet eller gränssnitt gäller att megabyte per sekund (MB/s) = en miljon byte per sekund och gigabit per sekund (Gb/s) = en 
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Produktspecifikationer

GräNSSNItt Mått SyStEMKrAv KAPAcItEt ocH MoDEllEr
10/100/1000 MB/sek kompatibelt 
Gigabit Ethernet

Höjd:
Längd:
Bredd:
Vikt:

208,6 mm
220,2 mm
160,1 mm
3,3 kg 0 TB
5,8 kg 8 TB 
5,8 kg 12 TB
6,2 kg 16 TB 

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

DLNA/UPnP-enheter för internetuppkoppling 
med streaming för fjärråtkomst

0 TB
8 TB
12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

PAKEtEtS INNEHåll DrIftSSPEcIfIKAtIoNEr WEBBläSArE SoM StÖDS BEGräNSAD GArANtI
Personlig molnlagring med fyra fack
Ethernet-kabel
Strömförsörjning och kabel
Snabbinstallationsguide

Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
Ej i drift temperatur: -40 °C till 70 °C 
1En USB 3.0-värd och USB 3-0-certifierad kabel krävs 
för att få USB 3.0-prestanda.

Internet Explorer® 8 eller senare, Safari® 6 
eller senare, Firefox® 21 eller senare,  
Google Chrome™ 27 och senare på 
plattformar med Windows- och  
Mac-operativsystem

Kompatibiliteten kan variera beroende på användarens 
hårdvarukonfiguration och operativsystem.

2 år Världsomfattande

My Cloud™

App för mobilt och stationärt


