
MY CLOUD™ 
HOME DUO
PERSOONLIJKE CLOUDOPSLAG

Bewaar alles bij jou thuis.
Krijg overal toegang.
•  Eén centrale plek om alles op te slaan en 

te ordenen
•  Snelle en eenvoudige installatie
•  Alles wordt tweemaal opgeslagen met de 

spiegelmodus
•  Mobiele toegang terwijl je onderweg bent
•  Automatische back-up voor foto's en 

video's op je telefoon
•  USB-poort voor het importeren van 

foto's en video's vanaf al je externe 
opslagapparaten

De My Cloud™ Home Duo is een 
gebruiksvriendelijk persoonlijk 
opslagapparaat met dubbele schijf 
dat rechtstreeks op je Wi-FiTM-router 
thuis wordt aangesloten zodat je al 
je digitale inhoud op één centrale 
plek kunt opslaan. Met twee schijven 
ingesteld op de spiegelmodus wordt 
je inhoud automatisch tweemaal 
opgeslagen.
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Productspecificaties

MY CLOUD HOME DUO
PERSOONLIJKE CLOUDOPSLAG

Eén centrale plek om alles op te slaan en te ordenen
Met voldoende ruimte om al je foto's, video's en bestanden thuis op 
één plek te bewaren, kun je alles geheel naar eigen wens ordenen en 
overal waar een internetverbinding beschikbaar is toegang krijgen.

Snelle en eenvoudige installatie
Sluit simpelweg je My Cloud Home Duo-apparaat aan op je Wi-Fi-
router. Gebruik je mobiele apparaat om een bezoek te brengen aan 
MyCloud.com/hello om je account in te stellen en te beginnen met 
back-ups maken, kijken en delen. Een computer is niet nodig en er zijn 
ook geen maandelijkse kosten!

Alles wordt tweemaal opgeslagen met de spiegelmodus
Je apparaat is uitgerust met twee harde schijven en is ingesteld in de 
spiegelmodus (RAID 1), zodat al je foto's, video's en bestanden op één 
schijf worden opgeslagen en automatisch worden gedupliceerd op de 
tweede schijf.

Mobiele toegang terwijl je onderweg bent
Gebruik de My Cloud Home mobiele app, desktop-app of MyCloud.com om 
je favoriete herinneringen te uploaden, bekijken en delen en om video's te 
streamen die zijn opgeslagen op je My Cloud Home Duo-apparaat.

Automatische back-up voor foto's en video's op je telefoon
Maak automatisch back-ups van foto's en video's op je telefoon naar het 
My Cloud Home Duo-apparaat zodat je plaats kunt maken voor meer.

USB-poort voor het importeren van foto's en video's vanaf al je 
externe apparaten.
Importeer snel foto's en video's vanaf andere apparaten die overal in 
huis verspreid staan, zoals USB-flashdrives en externe harde schijven, 
met behulp van de USB-poort aan de achterkant van het My Cloud 
Home Duo-apparaat.

Zoeken in bestanden om gemakkelijk inhoud te vinden
Vind snel je foto's, video's, films en documenten via 
gebruiksvriendelijke zoekfuncties met de My Cloud Home mobiele of 
desktop-app, of op MyCloud.com.

Individuele, eigen ruimte voor iedere gebruiker
Nodig familie en vrienden uit om individuele accounts aan te maken. 
Elke uitgenodigde persoon kan zijn eigen privéruimte instellen waartoe 
alleen hij of zij toegang heeft op het apparaat. Vervolgens kan de eigen 
inhoud dan naar hartenlust worden beheerd, bekeken en gedeeld.

Toepassingen van derden om je manier van werken aan te passen
Richt je My Cloud Home Duo-apparaat in op basis van je persoonlijke 
behoeften en voorkeuren met downloadbare services, zoals Plex Media 
Server™, Dropbox, Google Drive™ en meer.¹

Downloaden vanuit cloudaccounts om alles op één plek te houden
Foto's, video's en bestanden vanuit je cloudaccounts worden 
automatisch gedownload naar je My Cloud Home Duo-apparaat, met 
inbegrip van Dropbox, Box, Google Drive™, Facebook en nog vele 
meer.¹

Automatische back-up voor alle pc's en Mac-computers bij je thuis
Het My Cloud Home Duo-apparaat beschikt over een enorme 
capaciteit en kan op je netwerk worden aangesloten om draadloos, 
vanuit één centrale locatie, back-ups te maken van elke computer 
thuis. Werkt naadloos samen met Windows Backup en Time Machine-
software.

Vloeiende videoweergave, waar je ook bent
Stream je persoonlijke video's waar je ook bent, op elk gewenst 
apparaat, met behulp van de My Cloud Home mobiele en desktop-app 
of MyCloud.com.

Snel en gemakkelijk delen
Met slechts enkele klikken kun je foto's, video's, documenten of hele 
mappen delen met vrienden en familie, zodat niemand ook maar iets 
hoeft te missen.

INTERFACE
Gigabit-ethernet
Voeding (gelijkstroom in) 

INHOUD VAN HET PAKKET
Persoonlijke cloudopslag
Ethernetkabel
Netadapter
Beknopte installatiegids

AFMETINGEN
Hoogte: 179 mm
Diepte: 160 mm
Breedte: 102 mm
Gewicht: 2,29 KG (5,05 LBS) 4 TB
 2,39 KG (5,27 LBS) 6 TB
 2,40 KG (5,29 LBS) 8 TB
 2,40 KG (5,29 LBS) 12 TB
 2,39 KG (5,27 LBS) 16 TB
 2,39 KG (5,27 LBS) 20 TB

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur:
5°C tot 35°C
Temperatuur bij stilstand:
-20°C tot 65°C

SYSTEEMVEREISTEN
• Windows® 10, 8.1 of 7 (uitsluitend 64-bits) 

besturingssystemen
• Mac OS X Sierra, El Capitan of Yosemite.
• Voor mobiel: iOS 9+ en Android 4.4+
• Router en internetverbinding

CAPACITEITEN EN MODELLEN
20 TB WDBMUT0200JWT
16 TB WDBMUT0160JWT
12 TB WDBMUT0120JWT
8 TB WDBMUT0080JWT
4 TB WDBMUT0040JWT

BEPERKTE GARANTIE
2 jaar wereldwijd

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

1  Mogelijk is registratie van app of cloudservice vereist. Apps en cloudservices kunnen op 
elk moment worden gewijzigd, beëindigd of onderbroken en kunnen per land variëren.


