
  

Vlastní cloudové úložiště

Sdílené úložiště a zálohování

Přístup odkudkoli

Ukládejte vše na jednom místě a získejte 
velmi rychlý přístup k digitálnímu obsahu. 
Získejte rozsáhlé úložiště, na které se 
nevztahují žádné měsíční poplatky. A díky 
přímému nahrávání souborů z mobilních 
zařízení budou všechna důležitá data 
bezpečně uložena doma ve vašem osobním 
cloudu. 

My Cloud™

Osobní cloudové úložiště 

Uložte vše. 
Přistupujte odkudkoli.



My Cloud 
Osobní cloudové úložiště 

Vlastnosti produktu

Technické údaje produktu

Váš osobní cloud
Úložiště My Cloud umožňuje uchovávat 
veškerý obsah na jednom bezpečném 
místě doma nebo v kanceláři. Žádné 
měsíční poplatky. Žádná omezení. 

Centralizujte vlastní mediální 
kolekce.
Ukládejte a třiďte všechny své 
fotografie, videa, hudbu a důležité 
soubory v síti doma nebo v kanceláři. 

Získejte přístup odkudkoli
Pomocí aplikace WD pro správu 
souborů získáte odkudkoli přístup 
ke všem svým digitálním datům 
v počítačích se systémem Windows 
a Mac®, tabletech nebo chytrých 
telefonech.

Automatické zálohování 
souborů pro všechny vaše 
počítače
Můžete snadno zálohovat soubory 
ve všech počítačích se systémem 
Windows a Mac doma nebo v malé 
kanceláři.

Flexibilní možnosti zálohování
S aplikacemi WD SmartWare™ Pro 
pro počítače se systémem Windows 
a Apple® Time Machine® pro počítače 
se systémem Mac se nemusíte bát, že 
přijdete o svá data.

Rozšíření úložného prostoru 
tabletu a chytrého telefonu
Odesílejte fotografie a videa odkudkoli 
přímo do osobního cloudu a uvolněte 
prostor v mobilních zařízeních. 

Připojení ke službě Dropbox™ 
a dalším možnosti
Pomocí mobilní aplikace WD My Cloud 
můžete snadno přenášet soubory 
mezi osobním cloudem, účtem služby 
Dropbox a jinými účty cloudového 
úložiště. 

Zvýšení kapacity osobního 
cloudu
Kapacitu úložiště můžete ihned rozšířit 
pouhým připojením pevného disku 
kompatibilního s rozhraním USB 3.0 
přímo k rozšiřujícímu portu USB jednotky 
My Cloud.

Rychlejší přenos a přístup 
Gigabitový Ethernet a dvoujádrový 
procesor zajišťují velice rychlý přenos 
souborů a bezproblémový vzdálený 
přístup. 

Dejte volnost svým médiím
Svá videa, fotografie a hudbu můžete 
snadno streamovat do připojených 
televizorů, přehrávačů médií, herních 
konzolí a dalších zařízení s certifikací 
DLNA®. 

Ochrana heslem
Vaše data budou vždy v bezpečí a zcela 
pod kontrolou. Chraňte svůj osobní 
cloud před neoprávněným přístupem 
pomocí hesla – ochrana heslem je  
k dispozici všem uživatelům.

Zprovoznění během několika 
minut
Během několika minut můžete začít 
pracovat díky bohatému webovému 
rozhraní společnosti WD, které zajistí 
bezproblémovou instalaci a nastavení 
podle pokynů na webu. 

Získejte další způsob ochrany 
souborů 
Můžete automaticky vytvořit druhou 
kopii (neboli bod obnovy) svého disku 
My Cloud v domácí nebo pracovní síti. 
Díky dvojímu zabezpečení všech médií 
můžete být naprosto klidní. 

Přímé odesílání fotografií 
z fotoaparátu přes rozhraní  
USB 3.0
Jednoduchým připojením fotoaparátu 
pomocí portu USB 3.0 můžete rychle 
přidat všechny své fotografie do 
osobního cloudu.

My Cloud™
Mobilní a počítačová aplikace

ROZhRAní ROZMěRy POŽADAVKy nA SySTéM KAPACiTy A MODely
Kompatibilní gigabitový Ethernet 
10/100/1 000 Mb/s

Výška: 
Hloubka: 
Šířka: 
Hmotnost: 

17,02 cm (6,7 palce)
13,97 cm (5,5 palce)
49 mm (1,9 palce)
0,96 kg (2,12 libry), 2 TB
0,96 kg (2,12 libry), 3 TB 
1,00 kg (2,19 libry), 4 TB

Operační systémy Windows® 8,  
Windows 7, Windows Vista® nebo 
Windows XP (SP 3); operační systémy 
Mac OS® X Mountain Lion™, Lion™ nebo 
Snow Leopard®

Zařízení DLNA/UPnP® pro streamování přes 
Internet pro zajištění vzdáleného přístupu

4 TB
3 TB
2 TB

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

OBSAh BAlení PROVOZní TeChniCKé úDAje PODPOROVAné PROhlíŽeČe OMeZená ZáRUKA
Osobní úložiště typu cloud
Ethernetový kabel
Napájecí adaptér
Stručný průvodce instalací

Provozní teplota: 5 až 35 °C
Skladovací teplota: -20 až 65 °C
1K zajištění plného výkonu rozhraní USB 3.0 je vyžadován hostitel 
s podporou rozhraní USB 3.0 a certifikovaný kabel USB 3.0.

Internet Explorer® 8.0 nebo novější, 
Safari® 5.0 nebo novější, Firefox® 12 nebo 
novější, Google Chrome™ 14.0 a novější 
v podporovaných operačních systémech 
Windows a Mac

Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci 
hardwaru a operačním systému.

2 roky Celosvětově

Western Digital, WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; My Cloud a absolutely jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. 
v USA a dalších zemích. Ostatní známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jiných společností. Technické údaje produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené obrázky nemusí přesně odpovídat vzhledu 
skutečných produktů.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.  
Co se týče kapacity úložiště, jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Co se týče rychlosti přenosu a rozhraní, megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za 
sekundu a gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.
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