
För fullständig information om WD-produkterna för 
personlig molnlagring, gå till: wd.com.

Behöver du lagring för din mindre verksamhet? 
Få mer information om lagringsservern  
WD Sentinel™ DX4000 för mindre kontor  
på wd.com.
Western Digital, WD, WD-logotypen och My Book är registrerade varumärken i USA och 
andra länder; My Book Live, My Net, WD 2go, WD Photos och WD Sentinel är varumärken 
som tillhör Western Digital Technologies, Inc. Övriga märken kan nämnas här som tillhör 
andra företag. Produktspecifikationerna kan komma att förändras utan föregående varning. 
Bilder som visas kan variera från faktisk produkt. © 2012 Western Digital Technologies, Inc. 
Med ensamrätt.

Vid hänvisning till lagringskapacitet är en gigabyte (GB) = en miljard byte och en terabyte (TB) = 
en biljon byte. Total åtkomlig kapacitet varierar med operativ miljö.
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JÄMFÖRELSE MELLAN NÄTVERKSDISKAR

My Net 
N900 
CENTRAL
HD-lagringsrouter 
med dubbelband

My Book 
LIVE
Personlig 
molnlagring

My Book 
LIVE Duo
Personlig 
molnlagring

Kapacitet: 1 TB – 2 TB 1 TB – 3 TB 4 TB – 8 TB

Gränssnitt Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Säker fjärråtkomst från 
valfri dator a a a
Mobilappar för surfplattor 
och smartphones a a a
Dela filer mellan PC-  
och Mac®-datorer a a a
Automatisk 
säkerhetskopiering 
och obegränsat antal 
användare

a a a
Streama till DLNA-
kompatibla enheter a a a
RAID 1-aktiverat för 
säkerhetskopiering som 
är dubbelt så säker a
Användaren kan  
utföra service a

allt ditt innehåll på ett ställe,

med åtkomst 
överallt.

Personlig molnlagring

wd.com



ett personligt moln är ditt innehåll, säkert i ditt hem 
och under din kontroll. till skillnad från offentliga moln 
ger ett personligt moln dig möjligheten att lagra videor, 
foton, musik och dokument som du har på ett säkert 
ställe i ditt hemmanätverk. Dela filer, streama media och 
nå ditt innehåll var som överallt. Inga månadsavgifter. 
Ingen mystisk placering av dina data. Håll din media 
och dina filer säkra hemma och alltid med dig. 

Vad är ett personligt moln?

Du kan enkelt streama lagrade videor, musik och 
foton till din tV via mediaspelare, spelkonsoler 
och andra DLNA/UPnP™-enheter. om du har en 
ansluten tV kan du streama direkt från din personliga 
molnlagring till din stora skärm.

My Net™ N900 Central kombinerar en HD-router med 
dubbelband och hög hastighet med intern lagring för 
trådlös säkerhetskopiering och åtkomst överallt till 
dina filer. 

Streamas nu till din HDTV.

Få snabbaste Wi-Fi® plus personlig 
molnlagring i ett och samma paket.

om du kan nå Internet från en dator kan du på ett säkert 
sätt komma åt dina media och filer var som helst i världen. 
WD 2go-webbåtkomst ger avgiftsfri fjärråtkomst till din 
My Book® Live™ eller My Book Live Duo-lagringen i ett 
personligt moln. 

Du kan komma till ditt innehåll 
överallt med WD 2go™-webbåtkomst.

Apparna WD 2go och WD Photos™ ger dig dina media 
vid fingertopparna på din iPad®, iPhone®, Blackberry®, 
Windows® och Android™. Öppna och visa presentationer 
och dokument, streama media och visa dina foton som 
finns lagrade på din My Book Live- och My Book Live Duo-
lagring i personligt moln med fullständig åtkomst till din 
Dropbox™ och SkyDrive®.

Åtkomst från din mobilenhet.

WD 2Go
Filvisningsapp

WD PHotoS
Fotovisningsapp


