
My Cloud™ EX2 Ultra
NAS
Vysoce výkonné zálohování, 
sdílení, synchronizace 
a přístup odkudkoli

Toto vysoce výkonné řešení NAS vám 
umožní mít média v bezpečí na jednom 
místě a přistupovat k nim odkudkoli. 
S My Cloud EX2 Ultra budete moci 
automaticky synchronizovat obsah 
počítačů, snadno sdílet soubory a složky 
a využívat několik možností zálohování. 
Bez problémů si tak vytvoříte vlastní 
přizpůsobený systém. 



My Cloud EX2 Ultra
NAS

Funkce produktu
Centralizované úložiště pro 
přístup odkudkoli 
Uchovávejte své fotografie, videa, 
hudbu a dokumenty v bezpečí na 
jednom místě. Prostřednictvím webu 
MyCloud.com nebo aplikace My Cloud 
k nim můžete přistupovat a sdílet je 
odkudkoli.

Několik možností RAID 
My Cloud EX2 Ultra poskytuje řadu 
různých nastavení RAID, takže si ve svém 
systému můžete nastavit konfiguraci, 
která je pro vás nejvhodnější. Tyto 
možnosti zahrnují RAID 0 pro vylepšený 
výkon, RAID 1 pro ochranu zrcadlených 
dat a JBOD a spanning pro konfigurace 
jiné než RAID.

Dokonalá spolehlivost NAS disků 
WD Red™

My Cloud EX2 Ultra se dodává 
předkonfigurovaný pevnými disky 
WD Red, které jsou vytvořeny speciálně 
pro NAS systémy, aby zajistily vylepšený 
výkon v prostředích s nepřetržitým 
provozem. My Cloud EX2 Ultra je také 
k dispozici ve verzi bez disku, která 
umožňuje vytvořit vlastní NAS systém 
s kompatibilními pevnými disky.

Aktualizováno pro vysoký výkon
Upgradováno prostřednictvím 
výkonného dvoujádrového 1,3GHz 
procesoru Marvell® ARMADA™ 385. 
Velmi vysoké rychlosti přenosu zajistí 
vysoký výkon a streamování bez 
prodlev. 1 GB paměti DD3 umožní 
bezproblémový multitasking. 

Plynulé streamování médií
Užijte si s tímto výkonným NAS 
systémem výkonné streamování bez 
prodlev. V kombinaci se serverem 
Plex Media™ bude váš HD obsah 
uspořádaný a připravený pro 
streamování na váš počítač, mobilní 
zařízení, herní konzolu nebo jiný 
certifikovaný přehrávač médií. 

Využívá operační systém My Cloud OS 3
Systém My Cloud OS 3 od WD se 
dodává s řadou nástrojů a aplikací. 
Vytvořte si složku pro sdílení obsahu 
s rodinou a přáteli. Automaticky 
synchronizujte data mezi všemi počítači 
a buďte si jistí, že váš obsah je vždy 
aktuální. Jednoduše přenášejte obsah 
mezi NAS systémem a podporovanými 
cloudovými službami, jako je 
například Dropbox™, OneDrive® nebo 
Google Drive™.

Synchronizace obsahu 
na všech počítačích
WD Sync vám umožní automaticky 
synchronizovat média a soubory 
na vašich počítačích a na zařízení 
My Cloud, takže si můžete být jisti, že 
váš obsah je vždy aktuální a přístupný 
ze všech vašich zařízení.

Sledujte svůj domov, 
ať už jste kdekoliv
Vybavený oceňovaným softwarem pro 
dohledové systémy Milestone ARCUS™, 
se kterým získáte výkonný dohledový 
systém pro váš domov. Kompatibilní 
s tisíci kamer předních výrobců, 
podporuje až 10 připojených kamer 
a obsahuje dvě (2) bezplatné licence 
na kameru. Tento NAS systém je tak 
perfektním řešením dohledu, které bude 
sledovat to, na čem vám záleží nejvíce.

Vylepšená ochrana dat
Se zálohovacím softwarem 
WD SmartWare™ nebo Acronis si 
uživatelé počítačů PC mohou nastavit, 
kdy a kam se jejich obsah ukládá. 
Uživatelé počítačů Mac mají plný přístup 
k softwaru Time Machine společnosti 
Apple, který jim zajistí přizpůsobitelné 
zálohování. Data můžete dokonce 
automaticky zálohovat na samostatné 
zařízení My Cloud NAS nebo do jakékoli 
podporované cloudové služby, jako je 
například Amazon S3, ElephantDrive 
nebo Acronis. V kombinaci s 256bitovým 
šifrováním svazků AES vám to umožní 
bezpečně ukládat soubory v celé vaší 
síti bez ohledu na operační systém.

Přizpůsobte si NAS systém pomocí 
oblíbených aplikací
My Cloud EX2 Ultra podporuje celou 
řadu oblíbených aplikací, které vám 
zajistí přizpůsobené pracovní prostředí. 
Můžete používat aplikace jako Plex, 
Milestone ARCUS Surveillance, Dropbox, 
WordPress a další.

WD, logo WD, WD Red, WD Smartware Pro a My Cloud jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích. 
V tomto dokumentu mohou být zmíněné i obchodní známky patřící jiným společnostem. Specifikace produktů mohou být bez upozornění změněny. Zobrazené 
fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. 
© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jednotky kapacity úložiště: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Jednotky rychlosti přenosu 
a rozhraní: megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu; gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.
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Technické údaje produktu

ROZHRANÍ ROZMĚRY POŽADAVKY NA SYSTÉM KAPACITY A MODELY
Gigabitový Ethernet
Rozšiřující port USB 3.0 (2x)

Výška: 
Hloubka: 
Šířka: 
Hmotnost:

171,45 mm (6,75 palce)
154,94 mm (6,10 palce)
99,06 mm (3,90 palce)
16 TB - 2,3 kg (5,0 libry)
12 TB - 2,4 kg (5,2 libry)
8 TB - 2,3 kg (5,0 libry)
4 TB - 1,6 kg (3,4 libry)
0 TB - 0,8 kg (1,8 libry)

•  Operační systémy Windows® 10, Windows 8, 
Windows 7 nebo Windows Vista®

•  Operační systémy Mac OS® X El Capitan, 
Yosemite, Mavericks nebo Mountain Lion

•  Zařízení s technologií DLNA®/UPnP® 
pro streamování

•  Router s připojením k internetu

16 TB WDBVBZ0160JCH
12 TB WDBVBZ0120JCH
8 TB WDBVBZ0080JCH
4 TB WDBVBZ0040JCH
0 TB WDBVBZ0000NCH

OBSAH SADY PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE PODPOROVANÉ PROHLÍŽEČE OMEZENÁ ZÁRUKA
NAS
Ethernetový kabel
Napájecí adaptér
Stručný průvodce instalací

Provozní teplota: 5 až 35 °C
Skladovací teplota: -20 až 65 °C 

•  Microsoft® Edge
•  Internet Explorer® 10 nebo novější
•  Safari® 6 nebo novější
•  Firefox® 30 nebo novější
•  Google Chrome™ 31 nebo novější na 

podporovaných platformách  
Windows a Mac OS

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

Předkonfigurovaný systém
Celosvětová po dobu 3 let

Provedení bez disku
Celosvětová po dobu 2 let

,

My Cloud™

Mobilní aplikace


