
Osobista chmura internetowa

Western Digital, WD, My Book i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; My Book Live, WD 2go i WD Photos są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Produkt może wyglądać inaczej niż na ilustracjach. Dane techniczne 
produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtów; jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego i konfiguracji RAID. Tryb RAID 0 (przeplot) udostępnia całkowitą 
pojemność dysków. Tryb RAID 1 (dublowanie) udostępnia połowę całkowitej pojemności i zapewnia najwyższy poziom ochrony danych. Niektóre produkty i funkcje są dostępne tylko w wybranych krajach.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. Na naszej stronie internetowej http://support.wdc.com/warranty można znaleźć szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji oraz listę krajów z podziałem na regiony.
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MY NET™ N900 CENTRAL 
Dwupasmowy router HD z dyskiem wewnętrznym

MY BOOK® LIVE™ 
Osobista chmura internetowa

MY BOOK LIVE DUO
Osobista chmura internetowa

Uniwersalny router do multimediów HD z dyskiem 
wewnętrznym.

Wszystkie pliki w jednym miejscu,  
dostępne wszędzie.

Wszystkie pliki w jednym miejscu, podwójnie 
zabezpieczone, dostępne wszędzie.

Pojemność 1 TB     2 TB 1 TB     2 TB     3 TB 4 TB     6 TB     8 TB

Interfejs Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Gigabit
Ethernet

Bezpieczny dostęp zdalny z każdego 
komputera a a a

Aplikacje mobilne dla tabletów  
i smartfonów a a a

Zgodność z programem  
Apple® Time Machine® a a a

Współużytkowanie plików na 
komputerach PC i Mac® a a a

Automatyczne kopie zapasowe a a a

Strumieniowe odtwarzanie 
multimediów w urządzeniach DLNA® a a a

Podwójne zabezpieczenie danych  
w konfiguracji RAID 1 a

Samodzielna wymiana dysków a

Ograniczona gwarancja* 2 rok 3 lata 2 lata 

               WD 2GO™
 Bezpłatna przeglądarka plików

Bezpiecznie wyświetlaj na smartfonie lub tablecie multimedia  

i dokumenty zapisane w osobistej chmurze internetowej. 

Możesz otwierać i wyświetlać prezentacje i dokumenty, 

odtwarzać multimedia, pokazywać zdjęcia znajomym i korzystać 

ze wszystkich funkcji swojego konta Dropbox™ i Skydrive®!

Aplikacje WD dla urządzeń mobilnych

 WD PHOTOS™
 Bezpłatna przeglądarka zdjęć

Zrób zdjęcie albo nagraj film w urządzeniu mobilnym 

i prześlij do osobistej chmury internetowej. Wszystkie 

zdjęcia i filmy zapisane w osobistej chmurze internetowej 

możesz wyświetlać w smartfonie lub na tablecie.


