
My Book®

Live™  

Personlig molnlagring

Allt ditt innehåll på ett ställe,  
att uppleva var som helst. 

Anslutning till din trådlösa router med enkel installation

Lagring och säkerhetskopiering för alla dina PC- och Mac®-datorer 

Säker fjärråtkomst och mobilappar 

Anslut denna kraftfulla disk till din trådlösa 
router för delad lagring i ditt hemmanätverk 
som du kan nå både hemma och borta. 
Dela filer med PC- och Mac®-datorer, 
streama media till din hemmabio och nå 
filer från andra platser via säker fjärråtkomst 
och appar för dina mobilenheter.



My Book Live
Personlig molnlagring

Produktfunktioner

Produktspecifikationer

Din media och dina filer på ditt 
eget personliga moln
Skapa ditt eget personliga moln, utan 
månadsavgifter och utan att din data 
finns på något mystiskt ställe. Lagra 
din media och dina filer på disken och 
nå dem säkert över Internet. Du kan 
också använda WD:s mobilappar för 
enkel åtkomst med din surfplatta eller 
smartphone. Det är som att ha upp till  
3 TB extra lagring till din bärbara enhet.

Nu med streaming till din HDTV
Titta på din dotters födelsedagsvideo 
eller visa upp dina semesterbilder på 
TV:n. Den inbyggda mediaservern 
streamar musik, foton och 
filmer till valfri DLNA™-certifierad 
multimediaenhet exempelvis en  
WD TV® Live™-mediaspelare,  
Blu-ray Disc™-spelare, Xbox 360®, 
PlayStation® 3 och ansluten TV.  
DLNA 1.5 och UPnP™-certifierad. 

Låt iTunes® spela upp musiken
Disken har stöd för iTunes-servern så 
att du kan centralisera din musik- och 
videosamling och streama den till vilken 
PC eller Mac som helst med iTunes.

Delad lagring för alla  
dina datorer
Nu kan du lagra hela familjens filmer, 
musik, foton och viktiga filer på ett 
och samma ställe som alla hemma 
kan dela på. Bara anslut disken till  
din trådlösa router för att lagra och  
nå filer med valfri PC- eller Mac-dator 
i ditt hemnätverk.

Automatisk, trådlös 
säkerhetskopiering  
för alla dina datorer
Skydda dina värdefulla minnen och 
säkerhetskopiera trådlöst alla PC- och  
Mac-datorer i ditt nätverk till en 
tillförlitlig plats. Windows® -användare 
kan använda det automatiska 
säkerhetskopieringsprogrammet  
WD SmartWare™ som ingår. Varje gång  
du sparar något säkerhetskopieras 
det omedelbart. Mac-användare  
kan utnyttja alla funktioner  
i säkerhetskopieringsprogrammet 
Apple® Time Machine® för att skydda 
sin information.

Kompromisslös hastighet
Inbyggd 800 MHz processor för 
maximal prestanda så att alla dina 
tillämpningar får den styrka som 
krävs för streaming eller fjärråtkomst. 
Utvecklad runt de senaste framstegen  
inom Ethernet-chip-teknologin ger 
den här produkten klassens bästa 
läshastigheter.

Enkel att konfigurera, enkel 
att hitta i ditt nätverk
Du är igång på bara några minuter. 
Mac-datorer och datorer med 
Windows 8, Windows 7 och 
Windows Vista® hittar automatiskt 
din My Book Live-disk på 
några sekunder. Om du kör 
Windows XP kan vårt lättanvända 
upptäcktsprogram förenkla 
diskinstallationen. 

Nå lagrade foton och filer 
med appar för iPad®, iPhone®, 
iPod touch®, Android™, 
BlackBerry® och Windows® 
smartphones och surfplattor.
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Vid hänvisning till lagringskapacitet är en terabyte (TB) = en biljon bytes. Total åtkomlig kapacitet varierar med operativ miljö. Vid användning som överföringshastighet eller gränssnitt, megabyte per sekund (MB/s) = en miljon byte per sekund och gigabit per sekund (Gb/s) = en miljard 
bitar per sekund.
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GräNssNiTT MåTT sysTEMKrAV KAPAciTET ocH MoDELLEr
gigabit Ethernet Höjd: 

Djup:
Bredd: 
Vikt:  

167 mm
139 mm
50 mm
1,09 kg

Windows 8, Windows 7, Windows Vista  
eller Windows XP (SP3),
Mac OS X Mountain Lion™, Lion™,  
Snow Leopard® eller Leopard®

DLNA/UPnP™-enheter för streaming 
av Internetanslutning för fjärråtkomst

3 TB
2 TB
1 TB

WDBACg0030HCH 
WDBACg0020HCH 
WDBACg0010HCH

PAKETETs iNNEHåLL WEBBLäsArE soM sTöDs BEGräNsAD GArANTi
Nätverksdisk
Ethernetkabel
Nätadapter
Snabbinstallationsguide
Installation av programvara som  
laddas ner

Internet Explorer® 8.0 eller senare
Safari® 4.0 eller senare
Firefox® 12 eller senare
google® Chrome™ 14.0 och senare på 
Windows- och Mac OS®-plattformar 
som stöds

3 år Världsomfattande


