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Kritik iş dosyalarınız için kapsamlı veri 
koruması sunan bir paylaşılan depolama 
çözümü mü arıyorsunuz? Yanıt “Evet” ise, 
wd.com adresinden WD Sentinel™ DX4000 
depolama sunucusunu keşfedin.

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. Tüm ürün ve ambalaj 
özellikleri bildirilmeksizin değiştirilebilir. Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir.  
© 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.
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Kişisel Bulut Depolama

My Net  
N900 CENtral
HD Dual-Bant 
Depolama Router’ı

My Book  
livE
Tüm içeriğiniz tek 
bir yerde,her zaman 
emrinize amade. 

My Book  
livE Duo
Bilgisayarlar, tablet 
bilgisayarlar ve akıllı 
telefonlar için çift 
sürücülü paylaşımlı 
depolama. 

Kapasite: 1 TB - 2 TB 1 TB - 3 TB 4 TB - 8 TB

Arayüz Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Herhangi bir 
bilgisayardan güvenli 
uzaktan erişim a a a
Tablet bilgisayarlar ve 
akıllı telefonlar için mobil 
uygulamalar a a a
PC ve Mac®  
bilgisayarları arasında 
dosya paylaşımı a a a
Sınırsız sayıda kullanıcı 
için otomatik yedekleme a a a
DLNA uyumlu cihazlara 
aktarım a a a
RAID 1 çift güvenlikli 
yedekleme için 
etkinleştirilmiş a
Kullanıcı tarafından 
bakımı yapılabilir a

Tüm içeriğiniz,  
iki kat güvende,  

her zaman  
emrinize amade.

KİŞİSEL BuLut DEpoLama WD®



Kişisel bulut, evde ve kontrolünüz altında bulunan 
güvenli içeriğinizdir.  
Genel bulutların aksine, kişisel bulut tüm içeriğinizi ev 
ağınızda tek bir güvenli yerde saklamanızı sağlar.  
Dosyaları paylaşın, medya aktarın ve her yerden 
içeriğinize erişin. aylık ücret yok.  
Verileriniz için ne olduğu belirsiz bir konum değildir. 
Evinizde medya ve dosyalarınızı güvende ve her zaman 
yanınızda muhafaza edin.

Kişisel bulut nedir?

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.

my Net™ N900 Central  ile eğlencenizi hızlandırın ve 
verilerinizi koruyun. İçeriğinizi evinizin güvenliğinde 
muhafaza edin ve ona istediğiniz her yerden erişin.

Şimdi HDtv’nize aktarılıyor.

Dahili depolamaya sahip hepsi bir 
arada HD eğlence router’ı

İnternet erişiminiz varsa, dünyanın neresinde olursanız 
olun medya ve dosyalarınıza güvenli bir şekilde 
erişebilirsiniz.  
HD my Net™ N900 Central çift bant depolama 
router’ında, my Book® Live™ veya my Book Live Duo 
kişisel bulut depolamanızda kayıtlı olan tüm belgelere, 
fotoğraflara, videolara ve müziklere güvenli bir şekilde 
erişin ve onları yönetin. Dropbox’unuza ve SkyDrive’ınıza 
akıllı telefonunuz ve tabletiniz üzerinden de tam erişime 
sahipsiniz.

WD 2go web erişimi ile her yerden 
içeriğinize ulaşın. ipad®, iphone®, ipod touch®, android™, BlackBerry® 

ve Windows® akıllı telefon ve tablet uygulamaları ile 
depolanmış fotoğraflara ve dosyalara erişin. 
ioS™ cihazınızı muhteşem bir fotoğraf albümüne 
dönüştürün. Bu, mobil cihazınız için 8 terabayta kadar 
ekstra depolamaya sahip olmak gibidir.
Dosyaları Dropbox ve SkyDrive’ınız ile WD kişisel bulut 
depolamanız arasında kopyalayın ve paylaşın.

akıllı telefonunuz artık muhteşem 
özelliklere sahip.

WD 2go 
Dosya Görüntüleme 
Uygulaması

WD Photos 
Fotoğraf Görüntüleme 
Uygulaması


