
  

Din egen private nettsky

Delt lagring og sikkerhetskopiering

Tilgang over alt

Lagre alt på ett sted og få tilgang til det 
fra over alt med lynrask ytelse. Få rikelig 
med lagring uten den månedlige avgiften. 
Og med direkte filopplasting fra de mobile 
enhetene dine er alle de viktige dataene 
dine lagret sikket hjemme på din egen 
private nettsky. 

My Cloud™

Personlig skylagring 

Lagre alt. 
Tilgang over alt.



My Cloud 
Personlig skylagring 

Produktegenskaper

Produktspesifikasjoner

Din egen personlige nettsky
My Cloud lar deg oppbevare alt 
innholdet ditt på ett sikkert sted, 
hjemme eller på kontoret. Ingen 
månedlige avgifter. Ingen grenser. 

Sentraliser mediene dine
Lagre og organiser bildene og 
videoene dine, musikken og de 
viktige dokumentene dine på 
hjemme- eller kontornettverket ditt. 

Få tilgang fra over alt
Nyt det digitale livet ditt fra der 
du måtte ønske det, om det så er 
fra en PC eller Mac®, et nettbrett 
eller en smarttelefon med WDs 
filbehandlingsapp.

Automatisk 
sikkerhetskopiering for alle 
datamaskinene dine
Du kan enkelt sikkerhetskopiere 
filene dine fra PC og MAC hjemme 
eller på kontoret.

Fleksible 
sikkerhetskopieringsalternativer
Får sjelefred ved at WD SmartWare™ Pro 
for PC-brukere, og Apple® Time Machine® 
for Mac-brukere beskytter dataene dine.

Utvid lagringen på nettbrettet 
og smarttelefonen din
Last opp bilder og video direkte til den 
private nettskyen din fra hvor som helst, 
og frigjør plass på de mobile enhetene 
dine. 

Koble deg til Dropbox™ og mer
Du kan lett overføre filer mellom den 
private nettskyen din, Dropbox og andre 
skyløsninger ved hjelp av WDs  
My Cloud-app. 

Øk kapasiteten i din personlige 
nettsky
Du trenger bare å koble til en kompatibel 
harddisk med USB 3.0 i USB-porten 
på din My Cloud, og dermed utvide 
kapasiteten med en gang.

Raskere overføring og 
tilgang til data 
Gigabit Ethernet og en Dual-Core 
prosessor (tokjerne) gir lynrask 
filoverføring og sømløs ekstern 
tilgang. 

Frigjør mediene dine
Du kan sømløst strømme video, 
bilder og musikk til tilkoblede 
TV-apparater, mediespillere, 
spillkonsoller og andre DLNA®-
sertifiserte enheter. 

Passordbeskyttelse som 
personvern
Dataene dine er alltid sikre, og 
fullstendig under din kontroll. 
Beskytt din personlige nettsky 
mot uautorisert tilgang med 
passordbeskyttelse tilgjengelig for 
alle brukere.

Raskt oppsett
Kom i gang på minutter ved hjelp av 
WDs rike nettbaserte grensesnitt for 
sømløs nettbasert oppsett. 

Øk beskyttelsen av filene dine 
med et ekstra sikkerhetslag 
Du kan automatisk lage en kopi, et 
sikkerpunkt, av din My Cloud på 
hjemme- eller kontornettverket. Med 
ekstra sikker beskyttelse for alle dine 
media, slipper du å bekymre deg. 

Direkteopplasting av bilder fra 
kameraet ditt med USB 3.0
Du trenger bare koble kameraet til 
USB 3.0-porten for at bildene dine 
raskt skal overføres til den personlige 
nettskyen din.

My Cloud™

Mobil- og skrivebordsapp

GRenSeSnitt DimenSjoneR SyStemKRAv KAPASiteteR oG moDelleR
10/100/1000 MB/s kompatibel 
Gigabit Ethernet

Høyde: 
Dybde: 
Bredde: 
Vekt: 

170,60 mm (6,7 tommer)
139,90 mm (5,5 tommer)
49 mm (1,9 tommer)
0,96 kg (2,12 pund) 2 TB
0,96 kg (2,12 pund) 3 TB 
1,00 kg (2,19 pund) 4 TB

Windows® 8, Windows 7, Windows 
Vista® eller Windows XP (SP 3),  
Mac OS® X Mountain Lion™,  
Lion™ eller Snow Leopard®

DLNA®/UPnP®-enheter for strømming, 
internettforbindelse for ekstern tilgang

4 TB
3 TB
2 TB

WDBCTL0040HWT
WDBCTL0030HWT
WDBCTL0020HWT

PAKKen inneholDeR DRiFtSSPeSiFiKASjoneR StØtteDe nettleSeRe BeGRenSet GARAnti
Personlig skylagring
Ethernet-kabel
Strømadapter
Hurtiginstallasjonsveiledning

Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Temperatur når enheten ikke er i bruk:  
-20 °C til 65 °C
1En USB 3.0-vert og USB 3.0-sertifisert kabel er nødvendig 
for å kunne oppnå USB 3.0-ytelse.

Internet Explorer® 8.0 eller høyere, 
Safari® 5.0 eller høyere, Firefox® 12 eller 
høyere, Google Chrome™ 14.0 eller 
høyere på støttede plattformer med 
Windows og Mac OS

Kompatibiliteten kan variere avhengig av brukerens 
maskinvarekonfigurasjon og operativsystem.
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