
My Book®

Live™ Duo
kişisel Bulut Depolama

Tüm içeriğiniz, iki kat 
güvende, her zaman 
emrinize amade. 

kablosuz router'ınıza kolay bir kurulumla bağlanır

PC ve Mac® bilgisayarlar için iki kat güvenli yedekleme ve depolama

Uzaktan güvenli erişim ve mobil uygulamalar

Ev ağınız üzerinde paylaşımlı depolama için, 
bu güçlü sürücüyü kablosuz router'ınıza 
bağlayın. PC ve Mac bilgisayarlarla dosya 
paylaşın, eğlence merkezinize medya aktarın ve  
uzaktan güvenli erişim sayesinde dosyalarınıza,  
hareket halinde olduğunuzda bile ulaşın ve mobil  
cihazlarınız için uygulamalardan yararlanın.  
RAID 1 teknolojisi ile aynı zamanda verileriniz  
için çift korumalı yedeklemeye sahip olun.
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My Book Live Duo
kişisel Bulut Depolama

Ürün Özellikleri

Ürün Teknik Özellikleri

Western Digital, WD, WD logosu, My Book, WD TV ve Put your Life on It, ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalardır; My Book Live, WD TV Live, WD SmartWare, WD Photos ve WD 2go ise Western Digital Technologies, Inc. şirketinin ticari 
markalarıdır. Burada sözü edilen diğer markalar başka şirketlere ait olabilir. Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir. Tüm ürünler dünyanın her yerinde bulunmayabilir. Tüm ürün ve ambalaj özellikleri bildirilmeksizin değiştirilebilir. Sınırlı 
garantinizin süresi, ürününüzün hangi ülkeden satın alınmış olduğuna bağlıdır. Sınırlı garantimizin ayrıntılı koşul ve şartlarını ve bu bölgelerdeki belirli ülkelerin listesini görmek için lütfen http://support.wdc.com/warranty adresinden web 
sitemizi ziyaret edin.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında, bir gigabayt (GB) = bir milyar bayt ve bir terabayt (TB) = bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişir. Aktarım hızı veya ara yüz olarak kullanıldığında, saniye başına 
megabayt (MB/s) = saniyede bir milyon bayt, saniye başına gigabit (Gb/s) = saniyede bir milyar bite eşittir.                         4178-705284-W03 kasım 2012

Medyanız ve dosyalarınız kendi 
kişisel bulutunuzda
Aylık ücret ödemeden ve verilerinizi gizemli  
yerlere depolamadan kendi kişisel 
bulutunuzu yaratın. Medya ve dosyalarınızı  
sürücüde saklayın ve İnternet üzerinden 
güvenli bir şekilde erişin. Veya, tablet 
bilgisayarınız ya da akıllı telefonunuzdan 
kolayca erişim sağlamak için WD'nin mobil  
uygulamalarını kullanın. Bu, mobil cihazınız  
için 8 TB'a kadar ekstra depolamaya sahip 
olmak gibidir.

Maksimum kapasiteli depolama 
ve çift korumalı yedekleme 
kutusundan çıktığında, bu iki sürücülü 
sistem her iki sürücüyü tek bir büyük 
birimde toplar ve maksimum kapasiteye 
sahip büyük bir sürücü gibi çalışır. Veya bu  
sistemi veri koruma moduna ayarlarsanız  
(yansıtma modu veya RAID 1 olarak da 
bilinir) kapasite ikiye bölünür. kapasitenin  
yarısı verinizi depolamak için kullanılırken  
diğer yarısı da ikinci kopyası için kullanılır. 

Kutusuyla birlikte gelen tam  
bir çözüm
My Book Live Duo, yüksek kapasite, düşük  
güç tüketimi, serin ve sessiz çalışma sunan  
iki masaüstü sabit sürücü ile birlikte gelir. 

Tüm bilgisayarlarınız için 
paylaşımlı depolama
kablolu ya da kablosuz ağınızdaki verileri  
merkezileştirmek veya paylaşmak için  
mükemmel çift sürücülü çözüm. Ağınızdaki  
herhangi bir PC ya da Mac bilgisayar ile  
video, müzik, fotoğraf ve önemli dosyalar  
paylaşmak için My Book Live Duo'yu 
kablosuz router'ınıza bağlayın.

Hızdan ödün vermeden
Dahili, yüksek güce sahip, 800 MHz'lik  
bir CPU size, en zorlu uygulamalar için  
ihtiyacınız olan beygir gücü ve geleneksel  
USB 2.0 sürücülerden daha hızlı, sınıfının 
en iyisi okuma hızlarını sağlar. Medyanızı 
kesintisiz bir şekilde ve dosyalarınızı 
duraksamadan aktarın.

Şimdi HDTv'nize aktarılıyor
Dahili medya sunucu, müzik, fotoğraf ve 
filmleri WD TV® Live™ medya oynatıcı,  
Blu-ray Disc™ oynatıcı, Xbox 360®, 
PlayStation® 3 ve bağlı TV gibi herhangi 
bir DLNA® onaylı multimedya cihaza 
aktarır. DLNA 1.5 ve UPnP™ onaylı.

Müziğinizi iTunes® ile Yönetin
Sürücüde iTunes sunucu desteği bulunur, 
böylece iTunes ile müzik ve video 
koleksiyonunuzu merkezileştirebilir  
ve bir Mac ya da PC'ye aktarabilirsiniz.

Tüm bilgisayarlarınız için otomatik,  
kablosuz yedekleme
Değerli anılarınızı koruyun ve  
WD SmartWare™ kullanarak ağınızdaki  
tüm PC ve Mac bilgisayarlarınızı güvenli  
bir konumda kablosuz olarak yedekleyin.  
Bir dosyayı her kaydettiğinizde, otomatik  
olarak yedeklenir. Mac kullanıcıları verilerini  
korumak için Apple® Time Machine™ 
yedekleme yazılımının tüm özelliklerini 
kullanabilirler. 

Kurulumu kolay, ağınızda  
erişimi kolay
Sadece birkaç dakika içinde çalışmaya 
hazır. Mac, Windows 8, Windows 7  
ve Windows Vista® bilgisayarlar,  
My Book Live Duo'nuzu saniyeler içinde  
otomatik olarak bulur. Windows XP 
işletim sistemiyle çalışıyorsanız, kolay 
keşif yazılımımız sürücüyü kurmanızı 
kolaylaştırır.

uSB genişleme yuvası 
Ev ağınıza daha da fazla paylaşılan 
depolama eklemek için  
My Book Live Duo'daki USB bağlantı 
noktasına bir USB 2.0 sürücü takın.

iPad®, iPhone®, iPod touch®, 
Android™, BlackBerry® ve  
Windows® akıllı telefon ve tablet  
uygulamaları ile depolanmış  
fotoğraflara ve dosyalara erişin.
 

WD PHoToS™ 
uygulaması

WD 2go™ 
uygulaması

ArAYÜz BoYuTLAr SiSTeM uYuMLuLuğu KAPASiTe ve MoDeLLer
Gigabit Ethernet yükseklik: 

Derinlik: 
Genişlik: 
Ağırlık: 

6,5 inç (165 mm)
6,2 inç (157 mm)
3,9 inç (99 mm)
4,98 lb (1,09 kg)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista  
ya da Windows XP (SP3),
Mac oS® X Mountain Lion™, Lion™,  
Snow Leopard® ya da Leopard®

Aktarım için DLNA/UPnP cihazları 
Uzaktan erişim için internet bağlantısı 

8 TB
6 TB
4 TB

WDBVHT0080JCH 
WDBVHT0060JCH 
WDBVHT0040JCH

KiT İçeriği DeSTeKLenen TArAYiciLAr SinirLi gArAnTi
Ağ sürücüsü
Ethernet kablosu
AC adaptörü
Hızlı kurulum kılavuzu
İndirilebilir yazılım kurulumu

Internet Explorer® 8,0 veya üzeri
Safari® 4.0 veya üzeri
Firefox® 12 veya üzeri
Desteklenen Windows ve Mac oS® 
platformlarında yer alan Google® Chrome™ 

2 yıl
2 yıl
3 yıl
3 yıl 

Pan-Am
EMEA
APAC
Japonya


