
My Cloud™ EX4
Kişisel Bulut Depolama

Depolamanın güvenilir 
isminden mutlak güvenilirlik.

16 TB'a kadar depolama

RAID 0, 1, 5, 10; JBOD ve bölme özelliği

Kurulum ve yönetim kolaylığı

Ev veya küçük ofisiniz için dört bölmeli NAS 
cihazı My Cloud EX4, WD'den beklediğiniz 
kalite ve güvenilirlikle üretilmiştir. Sağlam, 
tamamen metal kasa, çoklu RAID bölümleri, 
kolay sürücü kurulumu ve NAS özelliklerinizi 
genişletmek için gerekli gücü ve esnekliği 
içeren eksiksiz bir uygulama paketi sunar. 



My Cloud EX4
Kişisel Bulut Depolama

Ürün Özellikleri

Seçenekleriniz sınırsız
İhtiyaçlarınız arttıkça dört adede 
kadar sürücü eklemek ve depolama 
çözümünüzü büyütmek için kolay 
sürücü kurulumu ve çalışırken 
değiştirme özellikleri olan disksiz kasayı 
seçin.* Veya benzersiz 7x24 çalışma 
ortamında eksiksiz uyum için WD Red™ 
sabit sürücüleriyle doğrudan kutudan 
çıktığı gibi çalışan yüklü bir sistem seçin.
*En güncel uyumlu aygıt listesi için wd.com/
mycloudex4 adresini ziyaret edin.

Yüksek-performanslı NAS
Çift ağ ve güç kaynağı, 512 MB bellek 
ve 2.0 GHz işlemci, ev veya küçük 
ofisiniz için güvenilir, ışık hızında bir 
performans sunar.

En iyi sürücü yönetimi ve veri 
koruma çözümü
Verilerinizin kaybolmasını önlemek 
için birden fazla seçeneğe sahipsiniz. 
Verilerinizi yönetmek için daha fazla 
seçeneğe sahip olmak için RAID 0, 1, 5, 
10'u veya bölme ve JBOD modlarını seçin. 

Yönetimi kolay
Güçlü bir yönetim panosu ve LCD 
ekran, sisteminizin her zaman kontrol 
altında olduğunu gösterir. Sürücülerinizi 
izleyin, kullanıcıları yönetin ve enerji 
tasarrufu özelliklerini kullanın. E-posta 
ve mobil uyarıları My Cloud EX4 durumu 
hakkında sizi bilgilendirir. 

Ödüllü masaüstü ve mobil 
uygulamaları
WD'nin uygulamalarıyla, belgelerinizi 
her yerden yükleyebilir, onlara erişebilir 
ve paylaşabilirsiniz. Genel bulut 
servisindeki dosyalarınızı doğrudan 
mobil uygulama üzerinden kolayca  
My Cloud EX4'e aktarın.

NAS'ınızı özelleştirmek için güçlü 
uygulamalar
aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, 
phpMyAdmin ve SqueezeCenter de 
dahil sektörde lider uygulamalar içerir.

Gelişmiş hizmet seçenekleri
Entegre dosya sunucusu, FTP sunucusu, 
yedekleme sunucusu ve P2P indirme 
sunucusu.

Takılı aygıtlarınıza ortam  
akışı yapın
Bağlı TV'lere, medya oynatıcılara, oyun 
konsollarına ve diğer DLNA®/UPnP® 
cihazlarına video ve fotoğraf akışı yapın. 
Twonky 7.2 ve DLNA sertifikalı 1.5 ortam 
sunucusu içerir. 

Tarzınızı yedekleyin
Verilerinizi başka bir My Cloud EX4'e  
yedekleyerek, entegre bulut 
yedeklemesiyle veya yerel LAN/WAN 
yedeklemesiyle koruyun. PC kullanıcıları 
için WD SmartWare™ Pro ve Mac® 
kullanıcıları için Apple® Time Machine® 
ile verilerinizin korunduğunu bilmenin 
sağladığı kafa rahatlığının tadını çıkarın.
 
Kişisel bulutunuzun kapasitesini 
arttırın
Uyumlu bir USB sabit sürücüyü  
My Cloud EX4'ün USB 3.0 genişleme 
yuvalarından birine doğrudan takıp 
depolama kapasitenizi anında genişletin.

Entegre enerji tasarrufu özellikleri
Disk durdurma ve programlı açma/
kapama ile enerji faturanızda tasarruf edin.

Kendi kişisel bulutunuz
My Cloud EX4, tüm içeriğinizi evinizde 
ya da ofisinizde güvenli bir yerde 
saklamanızı sağlar. Aylık ücret yok. 
Sınır yok.

Gelişmiş özellikler
Ev veya ofisinize güç katmak için 
aşağıdakileri de içeren bir dizi gelişmiş 
özellik: iSCSI hedefi, tam özellikli FTP 
servisleri, link birleştirme ve üstlenme 
desteği, jumbo çerçeve desteği, iPv6 
için hazır, UPS desteği (USB ve ağ), 
gerçek zamanlı kaynak monitörü, 
önyükleme parolasıyla birim şifreleme, 
SNMP ve sanal bölümler.
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Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında bir terabayt (TB), bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişir. Aktarım hızı veya arayüz olarak kullanıldığında, saniyede bir megabayt (MB/sn) = saniyede bir milyon 
bayt, saniyede bir gigabit (Gb/sn) = saniyede bir milyar bite eşittir.
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Ürün Teknik Özellikleri

ArAYÜz BoYuTlAr SİSTEM GErEKSİNİMlErİ KAPASİTE vE ModEllEr
10/100/1000 MB/s uyumlu Gigabit 
Ethernet

Yükseklik:
Uzunluk:
Genişlik:
Ağırlık:

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

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista® 
veya Windows XP (SP 3) işletim sistemleri; 
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™ veya 
Snow Leopard® işletim sistemleri

Aktarım için DLNA/UPnP cihazları 
Uzaktan erişim için Internet bağlantısı

0 TB
8 TB

12 TB
16 TB

WDBWWD0000NBK 
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

KiT İÇErİĞİ ÇAlişMA ÖzEllİKlErİ dESTEKlENEN TArAYiCilAr SiNirli GArANTİ
Dört bölmeli kişisel bulut depolaması
Ethernet kablosu
Güç kaynağı ve kablo
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Çalışma sıcaklığı: 5°C ila 35°C
İşlevsel olmayan sıcaklık: -40°C ila 70°C 
1USB 3.0 performansı için bir USB 3.0 ana bilgisayarı ve onaylı USB 
3.0 kablosu gerekir.

Desteklenen Windows ve Mac OS 
platformlarında Internet Explorer® 8 veya 
üzeri, Safari® 6 veya üzeri, Firefox® 21 
veya üzeri, Google Chrome™ 27 ve üzeri

Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve 
işletim sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

2 yıl Dünya çapında

My Cloud™
Mobil ve Masaüstü Uygulama


