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MY NET™ N900 CENTRAL 
HD-tweebandsrouter met opslag

MY BOOK® LIVE™ 
Persoonlijke cloud-opslag

MY BOOK LIVE DUO
Persoonlijke cloud-opslag

Complete router voor entertainment  
in HD met ingebouwde opslag.

Al uw inhoud op één locatie,  
u kunt er overal van genieten. 

Al uw inhoud, dubbelveilig, u kunt 
er overal van genieten.

Capaciteit 1 TB     2 TB 1 TB     2 TB     3 TB 4 TB     6 TB     8 TB

Interface Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Beveiligde externe toegang vanaf 
elke computer a a a

Mobiele apps voor tablets en 
smartphones a a a

Compatibel met  
Apple® Time Machine® a a a

Deel bestanden tussen  
pc- en Mac®-computers a a a

Automatische back-up a a a

Streamen naar met DLNA® 
compatibele apparaten a a a

Geschikt voor RAID 1 voor 
dubbelveilige back-up a

Onderhoudsmogelijkheden  
voor de gebruiker a

Beperkte garantie* 2 jaar 3 jaar 2 jaar 

 WD 2GO™

 Gratis app om bestanden weer te geven

U kunt met uw smartphone of tablet veilig  
toegang krijgen tot de media en bestanden die  
zijn opgeslagen in uw persoonlijke cloud-opslag.  
Open en bekijk presentaties en documenten, 
stream media, laat opgeslagen foto's zien en krijg 
volledige toegang tot uw Dropbox™ en Skydrive®!

Mobiliseer uw media met de apps 
van WD!

 WD PHOTOS™ 

 Gratis app voor het bekijken van foto's

Maak een foto of video met uw mobiele 
apparaat en upload deze direct naar uw 
persoonlijke cloud-opslag. Bovendien hebt  
u met uw smartphone of tablet toegang tot  
alle foto's en video's die zijn opgeslagen in  
uw persoonlijke cloud-opslag.


