
My Cloud™ EX2 Ultra
NAS
Krachtig, back-ups maken, 
delen, synchroniseren en 
toegang verkrijgen waar 
u ook bent.

Bewaar uw media veilig op één plaats 
op deze hoogwaardige NAS-oplossing 
en open de media veilig vanaf waar dan 
ook. Met de My Cloud EX2 Ultra kunt u 
inhoud automatisch synchroniseren tussen 
computers, eenvoudig bestanden en 
mappen delen en profiteren van meerdere 
back-upopties zodat u eenvoudig uw 
eigen, gepersonaliseerde systeem 
kunt ontwikkelen. 



My Cloud EX2 Ultra
NAS

Productkenmerken
Gecentraliseerde opslag zodat u overal 
toegang hebt 
Bewaar uw foto's, video's, muziek en 
documenten veilig op één plaats. Via 
MyCloud.com of de My Cloud-app kunt 
u ze vervolgens vanaf waar dan ook 
openen of delen.

Meerdere RAID-opties 
De My Cloud EX2 Ultra is voorzien 
van verschillende RAID-instellingen 
zodat u uw systeem kunt instellen 
met de configuratie die voor u 
het beste is. De opties zijn RAID 0 
voor betere prestaties, RAID 1 voor 
gegevensbescherming door middel 
van spiegeling en tevens ondersteuning 
voor JBOD en verdelen (spanning) bij 
configuraties zonder RAID.

Voorzien van ultrabetrouwbare 
WD Red™ NAS-schijven
De My Cloud EX2 Ultra wordt geleverd 
met vooraf geconfigureerde WD Red 
harde schijven, speciaal ontwikkeld voor 
NAS-systemen zodat u in 24x7 actieve 
omgevingen profiteert van betere 
prestaties. De My Cloud EX2 Ultra is 
ook beschikbaar zonder schijven zodat 
u zelf een NAS kunt samenstellen met 
compatibele harde schijven.

Vernieuwd voor hoge prestaties
Verbeterd met de krachtige Marvell® 
ARMADA™ 385 1,3 GHz dual-core 
processor zodat u profiteert van 
een ultrasnelle overdrachtsnelheid 
voor hoge prestaties en vloeiend 
streamen. U profiteert ook van 1 GB aan 
DDR3-geheugen zodat u probleemloos 
kunt multitasken.

Probleemloos media streamen
Geniet van vloeiend streamen met 
hoge prestaties. met dit krachtige 
NAS-systeem. In combinatie met 
de Plex™-mediaserver wordt uw 
HD-inhoud geordend en voorbereid 
op het streamen naar uw pc, mobiele 
apparaat, gameconsole of een andere 
gecertificeerde mediaspeler.

Aangedreven door het 
My Cloud OS 3-besturingssysteem
Het My Cloud OS 3-besturingssysteem 
van WD wordt geleverd met een reeks 
van verschillende tools en apps. Maak 
een map zodat u inhoud kunt delen 
met familie en vrienden. Synchroniseer 
automatisch uw gegevens tussen al 
uw computers en zorg ervoor dat 
uw inhoud altijd up-to-date is. Draag 
eenvoudig inhoud over tussen uw NAS 
en een ondersteunde cloudservice zoals 
Dropbox™, OneDrive® of Google Drive™.

Uw inhoud synchroniseren tussen 
al uw computers
Met WD Sync kunt u uw media en 
bestanden automatisch synchroniseren 
tussen uw computers en uw 
My Cloud-apparaat. U bent er dan zeker 
van dat uw inhoud altijd up-to-date en 
beschikbaar is op al uw apparaten.

Houd een oogje op uw huis, 
waar u ook bent
Uitgerust met de bekroonde Milestone 
ARCUS™Surveillance-software en biedt 
een krachtig bewakingssysteem voor 
bij u thuis. Compatibel met duizenden 
uitmuntende camera's, ondersteuning 
voor maximaal 10 aangesloten 
camera's en inclusief twee (2) gratis 
cameralicenties: deze NAS biedt de 
perfecte beveiligingsoplossing om 
alles wat voor u belangrijk is in de 
gaten te houden.

Verbeterde gegevensbescherming
Met back-upsoftware zoals 
WD SmartWare™ of Acronis, kunnen 
pc-gebruikers instellen wanneer en 
waar hun inhoud wordt opgeslagen 
en Mac-gebruikers hebben volledige 
toegang tot Apple Time Machine om 
zelf back-ups in te stellen. U kunt zelfs 
automatisch een back-up maken van 
uw gegevens en deze opslaan op een 
afzonderlijk My Cloud NAS-apparaat of 
een andere ondersteunde cloudservice 
zoals Amazon S3, ElephantDrive 
of Acronis. In combinatie met de 
256 AES-volumeversleuteling kunt 
u bestanden veilig opslaan in uw 
volledige netwerk.

Pas uw NAS aan met populaire apps
De My Cloud EX2 Ultra biedt 
ondersteuning voor een grote 
reeks populaire toepassingen voor 
een op u afgestemde ervaring. 
Gebruik apps zoals Plex, Milestone 
ARCUS Surveillance, Dropbox, 
WordPress en meer.

WD, het WD-logo, WD Red, WD Smartware Pro en My Cloud zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en/of in andere landen. 
Hier kunnen ook merken van andere bedrijven worden genoemd. Productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De getoonde 
afbeelding kan van het werkelijke product afwijken. 
© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving. Gebruikt voor 
overdrachtssnelheid of aansluitingen is megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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Productspecificaties

INTERFACE AFMETINGEN SYSTEEMVEREISTEN CAPACITEITEN EN MODELLEN
Gigabit-ethernet
USB 3.0-uitbreidingspoort (x2)

Hoogte: 
Diepte: 
Breedte: 
Gewicht:

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

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

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

•  DLNA®-/UPnP®-apparaten voor streamen
•  Router voor internetverbinding

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

INHOUD VAN HET PAKKET BEDRIJFSSPECIFICATIES ONDERSTEUNDE BROWSERS BEPERKTE GARANTIE
NAS
Ethernetkabel
Netadapter
Beknopte installatiegids

Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C 

•  Microsoft® Edge
•  Internet Explorer® 10 of hoger
•  Safari® 6 of hoger
•  Firefox® 30 of hoger
•  Google Chrome™ 31 en hoger op 

ondersteunde Windows- en Mac OS-platforms

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

Vooraf geconfigureerd
3 jaar wereldwijd

Schijfloos
2 jaar wereldwijd

,

My Cloud™

Mobiele app


