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MY NET™ N900 CENTRAL 
HD Dual Bant Depolama Router'ı

MY BOOK® LIVE™ 
Kişisel Bulut Depolama

MY BOOK LIVE DUO
Kişisel Bulut Depolama

Dahili depolama ile hepsi bir arada HD eğlence 
yönlendiricisi.

Tüm içeriğiniz tek bir yerde, her zaman 
emrinize amade.

Tüm içeriğiniz, iki kat güvende, her zaman 
emrinize amade.

Kapasiteler 1 TB     2 TB 1 TB     2 TB     3 TB 4 TB     6 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

Apple® Time Machine® uyumlu a a a

PC ve Mac® bilgisayarları arasında 
dosya paylaşımı a a a

Otomatik yedekleme a a a

DLNA®-uyumlu cihazlara aktarım a a a

Çift güvenlikli yedekleme için RAID 1 
etkinleştirilmiş a

Kullanıcı tarafından bakım yapılabilir a

Sınırlı garanti* 2 yıl 3 yıl 2 yıl 

 WD 2GO™
 Ücretsiz Dosya Görüntüleme Uygulaması

Kişisel bulut depolamanızda depoladığınız medya ve 

dosyalarınıza, akıllı telefonunuzdan ve ya tablet PC'nizden 

güvenlikli olarak erişin. Belgelerinizi ve sunumlarınızı açın ya 

da görüntüleyin, medya aktarın, depoladığınız fotoğraflarınızı 

gösterin ve Dropbox™ ile Skydrive®'a tam erişime sahip olun!

WD uygulamaları ile medyanızı 
yanınızda taşıyın!

 WD PHOTOS™
 Ücretsiz Fotoğraf Görüntüleme Uygulaması

Mobil cihazınızla bir fotoğraf ya da video çekin ve kişisel 

bulut depolamanıza yükleyin. Dahası, akıllı telefonunuzla 

veya tabletinizle, kişisel bulut depolamanızda kayıtlı olan 

bütün fotoğraflara ve videolara erişin.


