
NAS My Cloud řady Pro s prakticky 
neomezeným prostorem nabízí vašemu 
kreativnímu týmu síťové úložiště pro 
úpravy, ukládání a sdílení produkčních 
souborů odkudkoli, kde se můžete 
připojit k internetu. Je kompatibilní s 
počítači PC i Mac® a zajišťuje ochranu 
médií a jejich uspořádání na jednom 
místě, což pomáhá usnadnit kreativní 
pracovní postupy.

My Cloud™

Řada Pro
Síťové úložiště

Základ týmové spolupráce.

• Úložiště, kde můžete uchovávat 
všechny své záznamy uspořádané na 
jednom místě
• Přistupujte, upravujte a ukládejte 
média odkudkoli 
• Kompatibilní s počítači Mac® a PC
• Hardwarové transkódování umožňující 
streamování bez omezení s využitím 
aplikace Plex™ 
• Čtyřjádrový 1,6GHz procesor Intel® 
Pentium® N3710 a 4 GB RAM paměti



ROZHRANÍ
PR2100: 2 X USB 3.0 (rozšiřující porty)
PR4100: 3 X USB 3.0 (rozšiřující porty)
Jednodotykové tlačítko pro import USB 
(přední)
2× gigabitový Ethernet
2x napájecí zdroj (stejn. vstup)
 
OBSAH SADY
NAS
Ethernetový kabel
Napájecí adaptér a kabel
Stručný průvodce instalací

ROZMĚRY

PR2100
Délka – 216,10 mm (8,51 palce)
Šířka – 108,60 mm (4,28 palce)
Výška – 147,80 mm (5,82 palce)

PR4100
Délka – 232,00 mm (9,13 palce)
Šířka – 170,00 mm (6,69 palce)
Výška – 192,00 mm (7,56 palce)

PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní teplota 0 až 35°C 

Neprovozní teplota -40 až 70 °C 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
• Operační systémy Windows® 10,  
Windows 8 nebo Windows 7

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

• Zařízení s technologií DLNA®/UPnP® nebo 
Plex pro streamování

• Router s připojením k internetu

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

PODPOROVANÉ PROHLÍŽEČE
• Internet Explorer® 10 nebo novější

• Safari 6 nebo novější

• Firefox® 30 nebo novější

• Google Chrome™ 31.0 nebo novější na 
podporovaných platformách Windows 
a Mac OS

KAPACITY A MODELY
PR2100:
0 TB WDBBCL0000NBK-NESN
4 TB WDBBCL0040JBK-NESN
8 TB WDBBCL0080JBK-NESN
12 TB WDBBCL0120JBK-NESN
16 TB WDBBCL0160JBK-NESN

PR4100:
0 TB WDBNFA0000NBK-NESN
8 TB WDBNFA0080KBK-NESN
16 TB WDBNFA0160KBK-NESN
24 TB WDBNFA0240KBK-NESN
32 TB WDBNFA0320KBK-NESN

OMEZENÁ ZÁRUKA
Provedení bez disku: 2 roky 
(celosvětově)
Předkonfigurovaný systém 3 roky 
(celosvětově)

Funkce produktu

Technické údaje produktu

Úložiště, ve kterém je možné uspořádat vše
Uchovávejte všechny své záznamy uspořádané na jednom místě. V kombinaci se 
čtyřjádrovým procesorem Intel Pentium N3710 a 4 GB paměti RAM můžete plynule 
streamovat videa HD nebo sdílet obsah s více uživateli. Uchovávejte své produkční 
soubory, fotografie ve formátu .RAW nebo závěrečné mixy na jednom místě 
připravené pro přístup s řadou My Cloud Pro. 

Úpravy a ukládání odkudkoli
Uchovávejte své soubory médií na jediném místě a používejte, upravujte nebo 
ukládejte obsah odkudkoli, kde se můžete připojit k internetu. Sdílejte média HD s 
klienty a zákazníky nebo vylepšujte pracovní postupy svého týmu pomocí webového 
rozhraní MyCloud.com a mobilní aplikace My Cloud.

Zálohování pro Mac a PC
Přizpůsobte si způsob ochrany své digitální kolekce zálohováním pro jakoukoli 
potřebu. Automaticky ukládejte obsah z počítače pomocí WD SmartWare Pro, 
kopírujte data na samostatné zařízení My Cloud nebo jednoduše zálohujte počítač 
Mac prostřednictvími Apple Time Machine.

Streamujte prakticky bez jakéhokoli omezení
S integrovaným hardwarovým transkódováním a serverem médií Plex, který si můžete 
stáhnout, jsou vaše média připravená ke streamování ve správném formátu a kvalitě, 
takže můžete krásně streamovat do libovolného zařízení.

Kopírování jedním dotykem
S integrovaným tlačítkem pro kopírování dokáže řada My Cloud Pro zálohovat a 
uchovávat obsah z externího zařízení USB v jediném pohybu.

Ochrana dat podle vás
Více možností pole RAID umožňuje chránit digitální knihovnu, jakkoli potřebujete, přičemž 
ochrana heslem a 256bitové šifrování svazku AES pomáhá chránit vaše soubory před 
zvědavýma očima. 

Jednoduché nastavení, snadné používání
Řadu My Cloud Pro lze rychle vyhledat v síti a nainstalovat přes web. Proces instalace je 
tak jednoduchý a intuitivní. A díky pozicím pro pevný disk, bez nutnosti použití nástrojů a 
přihrádek, budete moci jednoduše přidávat nebo vyměňovat pevné disky v řádu okamžiků.

Operační systém My Cloud
Získejte nástroje a aplikace pro dokončení kontroly všech vašich médií s WD My Cloud OS. 
Vytvořte server médií pomocí aplikace Plex. Synchronizujte obsah ze všech svých počítačů 
s aplikací WD Sync. A přizpůsobte si systém NAS pomocí aplikací jiných dodavatelů.

Připojení k Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud obsahuje nástroje, které umožňují rychle přejít od myšlenky k 
mistrovskému dílu a díky mobilní aplikaci My Cloud můžete rychle dostat média z řady 
My Cloud Pro Series do aplikace Creative Cloud, abyste mohli upravovat a ukládat soubory 
kdekoli, kde máte připojení k internetu.

Řada My Cloud Pro
Síťové úložiště

WD, My Passport, My Cloud a logo WD 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. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. Všechny produkty nemusejí být dostupné ve všech zemích světa. 
Všechny technické údaje o produktech a baleních produktů mohou být bez upozornění změněny. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Pojmy týkající se kapacity úložiště: jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů a jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů.
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