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MY NET™ N900 CENTRAL 
Dvoupásmový HD router s úložištěm.

MY BOOK® LIVE™ 
Osobní úložiště typu cloud

MY BOOK LIVE DUO
Osobní úložiště typu cloud

Router All-in-one poskytující  
multimédia v rozlišení HD a interní úložiště.

Veškerý váš obsah na jednom místě, 
dostupný odkudkoli.

Veškerá vaše data chráněná dvojím 
jištěním a dostupná odkudkoli.

Kapacity 1 TB     2 TB 1 TB     2 TB     3 TB 4 TB     6 TB     8 TB

Rozhraní Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Zabezpečený vzdálený přístup 
z kteréhokoli počítače a a a

Mobilní aplikace pro tablety a chytré 
telefony a a a

Kompatibilní s nástrojem  
Apple® Time Machine® a a a

Sdílení souborů mezi počítači PC 
a Mac® a a a

Automatické zálohování a a a

Streamování do zařízení 
kompatibilních s technologií DLNA® a a a

Dvojitě jištěné zálohování díky poli 
RAID 1 a

Opravitelné uživatelem a

Omezená záruka* 2 roky 3 roky 2 roky 

 WD 2GO™
 Bezplatná aplikace k prohlížení souborů

Získejte zabezpečený přístup ke svým médiím 
a souborům uloženým v osobním cloudovém úložišti 
pomocí svého smartphonu nebo tabletu. Otevírejte 
a prohlížejte si prezentace a dokumenty, streamujte 
média, ukazujte uložené fotografie a získejte plný 
přístup ke službám Dropbox™ a Skydrive®!

Získejte mobilní přístup ke svým 
médiím pomocí aplikací WD.

 APLIKACE WD PHOTOS™
 Bezplatná aplikace určená k prohlížení  
                       fotografií

Fotografie a videa pořízená pomocí mobilního 
zařízení můžete ihned nahrávat do osobního 
úložiště typu cloud. Navíc získáte přístup ke všem 
fotografiím a videím uloženým v úložišti typu cloud 
prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.


