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MY NET™ N900 CENTRAL 
HD-lagringsrouter med dubbelband

MY BOOK® LIVE™ 
Personlig molnlagring

MY BOOK LIVE DUO
Personlig molnlagring

Allt-i-ett HD-underhållningsrouter  
med intern lagring.

Allt ditt innehåll på ett ställe,  
nå det överallt. 

Allt ditt innehåll, dubbelt så säkert, 
nå det överallt.

Kapacitet 1 TB     2 TB 1 TB     2 TB     3 TB 4 TB     6 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

Kompatibel med  
Apple® Time Machine® a a a

Dela filer mellan PC- och  
Mac®-datorer a a a

Automatisk säkerhetskopiering 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

Begränsad garanti* 2 år 3 år 2 år 

 WD 2GO™

 Gratis filvisningsapp

Nå säkert din media och filer som lagras på din 
personliga molnlagring med din smartphone eller 
surfplatta. Öppna och visa presentationer och 
dokument, streama media, visa upp dina lagrade 
foton och ha fullständig åtkomst till din Dropbox™ 
och Skydrive®!

Mobilisera dina media med WD-appar!

 WD PHOTOS™ 

 Gratis fotovisningsapp

Ta ett foto eller ett videoklipp med din 
mobilenhet och skicka det till din personliga 
molnlagring. Dessutom kan du nå alla foton och 
video som lagras på din personliga molnlagring 
med din smartphone eller surfplatta.


