
De My Cloud Pro Series NAS biedt 
ruimte voor vrijwel alles. Uw 
creatieve team beschikt hiermee 
over voldoende netwerkopslag 
om productiebestanden vanaf elke 
locatie met een internetverbinding 
te bewerken, bewaren en delen. 
Door compatibiliteit met zowel Mac®-
apparaten als pc's kunt u uw media 
beschermd en geordend houden 
op één plek zodat uw creatieve 
werkproces soepel blijft verlopen.

My Cloud™ 
Pro Series
Network Attached Storage

Het belangrijkste voor 
samenwerking binnen  
een team.

• Opslag om al uw foto's op één 
plaats te ordenen
• Open, bewerk en bewaar uw 
media waar u ook bent 
• Compatibel met zowel Mac®-
apparaten als pc's
• Hardwaretranscodering om alles 
te streamen met Plex™ 
• Intel® Pentium® N3710 quad-core 
1,6 GHz processor en 4 GB RAM



INTERFACE
PR2100: 2 X USB 3.0 
(uitbreidingspoorten)
PR4100: 3 X USB 3.0 
(uitbreidingspoorten)
One-touch USB-importeerknop 
(voorzijde)
2 x Gigabit-ethernet
2 x voeding (gelijkstroom in)
 
INHOUD VAN HET PAKKET
NAS
Ethernetkabel
Voeding en kabel
Beknopte installatiegids

AFMETINGEN

PR2100
Lengte: 216,10 mm (8,51 in)
Breedte: 108,60 mm (4,28 in)
Hoogte: 147,80 mm (5,82 in)

PR4100
Lengte: 232,00 mm (9,13 in)
Breedte: 170,00 mm (6,69 in)
Hoogte: 192,00 mm (7,56 in)

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur  0°C tot 35°C

Temperatuur niet in bedrijf  -40°C tot 
70°C 

SYSTEEMVEREISTEN
• Besturingssysteem Windows® 10, 
Windows 8 of Windows 7

• Besturingssysteem Mac OS X El 
Capitan, Yosemite, Mavericks of 
Mountain Lion

• DLNA®-/UPnP®-apparaten of 
apparaten met Plex-ondersteuning 
voor streamen

• Router met internetverbinding

Compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie 
en het besturingssysteem van de gebruiker.

ONDERSTEUNDE BROWSERS
• Internet Explorer® 10 of hoger

• Safari 6 of hoger

• Firefox® 30 of hoger

• Google Chrome™ 31.0 en hoger 
op ondersteunde Windows- en Mac 
OS-platforms

CAPACITEITEN EN MODELLEN
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

BEPERKTE GARANTIE
Schijfloos: 2 jaar (wereldwijd)
Vooraf geconfigureerd: 3 jaar 
(wereldwijd)

Productkenmerken

Productspecificaties

Opslag om alles te ordenen
Houd al uw foto's op één plaats goed geordend. U kunt naadloos HD-
video's streamen en inhoud met meerdere gebruikers delen dankzij de 
quad-core Intel Pentium N3710-processor en de 4 GB aan RAM-geheugen. 
Bewaar uw productiebestanden, RAW-foto's en bewerkte bestanden op 
één plaats zodat u er direct toegang toe hebt met de My Cloud Pro Series. 

Overal bewerken en opslaan
Bewaar uw mediabestanden op één enkele plek en open, bewerk of sla 
inhoud op vanaf elke locatie waar een internetverbinding beschikbaar is. 
Deel HD-media met klanten of verbeter de workflow van uw team met 
MyCloud.com en de mobiele My Cloud-app.

Back-ups voor Mac-apparaten en pc's
Personaliseer hoe u uw digitale verzameling wilt beveiligen: er zijn vele 
back-upmogelijkheden. Bewaar inhoud van een pc automatisch met WD 
SmartWare Pro, kopieer gegevens naar een afzonderlijk My Cloud-apparaat 
of maak eenvoudig back-ups van uw Mac met Apple Time Machine.

Vrijwel alles streamen
Met de ingebouwde hardwaretranscodering en de downloadbare Plex-
mediaserver worden media voorbereid op streamen in het juiste formaat en 
met de juiste kwaliteit, zodat u uitstekend kunt streamen naar elk apparaat.

Kopiëren met één druk op de knop
U kunt met de ingebouwde kopieerknop op de My Cloud Pro Series met één 
actie een back-up maken van en inhoud bewaren van een extern USB-apparaat.

Gegevensbeveiliging zoals u dat wilt
Met de meerdere RAID-opties kunt u uw digitale bibliotheek beveiligen zoals u 
dat wilt, terwijl de wachtwoordbeveiliging en 256-bits AES-volumeversleuteling 
ervoor zorgen dat niemand toegang krijgt tot uw bestanden. 

Eenvoudig te installeren en gebruiken
U vindt de My Cloud Pro Series snel in uw netwerk en het apparaat kan via 
internet worden geïnstalleerd. U kunt daarom eenvoudig en intuïtief te werk 
gaan. Voor het plaatsen van de schijven is er geen gereedschap of schijflade 
nodig, zodat u de harde schijven in een oogwenk kunt vervangen of toevoegen.

My Cloud OS
Krijg de tools en apps in handen voor volledige controle over al uw media met My 
Cloud OS van WD. Maak een mediaserver met de Plex-app. Synchroniseer de inhoud 
van al uw computers met WD Sync. En pas uw NAS aan met apps van derden.

Verbonden met Adobe Creative Cloud
De Adobe Creative Cloud biedt tools waarmee u een idee kunt omzetten in 
een meesterwerk, en met de mobiele My Cloud-app kunt u snel media vanuit 
de My Cloud Pro Series overbrengen naar de Creative Cloud om bestanden 
vanaf elke gewenste locatie te bewerken en op te slaan. U hebt alleen een 
internetverbinding nodig.

My Cloud Pro Series
Network Attached Storage

WD, het WD-logo, My Passport en My Cloud zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen. Hier kunnen ook merken van andere bedrijven worden genoemd. De getoonde afbeeldingen kunnen van de werkelijke producten afwijken. 
Mogelijk zijn niet alle producten wereldwijd verkrijgbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ©2014 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voor opslagcapaciteit is één gigabyte (GB) één miljard bytes, en is één terabyte (TB) één biljoen bytes.

4178-707205-G00 Juni 2016


