MY PASSPORT
ULTRA FOR MAC
™

التخزين المحمول

تم تصميمه اليوم.
جاهز لالستخدام غ ًدا.
• ™ USB-Cجاهز ،ومتوافق مع 3.0 USB
• تصميم مبتكر مزود بغطاء معدني أنيق
• يتيح لك ™ WD Discoveryاالستيراد من
وسائل التواصل االجتماعي والتخزين السحابي
• حماية بكلمة مرور مع تشفير للجهاز بسعة 256
بت باستخدام معيار التشفير المتطور
• تمت تهيئة محرك األقراص هذا لنظام Mac

مزود بتقنية ™ ،USB-Cحيث يوفر محرك األقراص
المحمول My Passport™ Ultraطريقة سهلة لزيادة
سعتك التخزينية .تصميمه المعدني الحديث يكمل جهاز
 Macالخاص بك ،وخارج الصندوق ،تتم تهيئته للتوافق
مع نظام التشغيل  macو.Time Machine

MY PASSPORT™ ULTRA FOR MAC
التخزين المحمول

مميزات المنتج
™ USB-Cجاهز ،ومتوافق مع 3.0 USB

احصل على المزيد من WD Discovery

نظرً ا لتميزه بأحدث تقنية في ™ ،USB-Cيوفر محرك األقراص المحمول My
 Passport™ Ultra for Macتخزي ًنا سريعًا وسهالً لجهاز  ،Macبينما يضمن
مهايئ  3.0 USBالتوافق مع األجهزة األقدم.

لمساعدتك على الحفاظ على حياتك اإللكترونية ،يتيح لك WD Discovery
استيراد المحتوى الخاص بك من وسائل التواصل االجتماعي الشهيرة وخدمات
التخزين السحابية ،مثل  ،Facebookو ،Dropboxو™**.Google Drive
يمكن أيضًا استخدام برنامج  WD Discoveryإلدارة إعدادات محرك أقراصك
مثل إعادة التهيئة ،ووسائل التحكم في مؤشرات  LEDوالمزيد.

تساعد وظيفة األمان من  WDالمتضمنة في  WD Discoveryعلى االحتفاظ
بسرية ملفاتك باستخدام كلمة مرور من اختيارك ،مما يسهِّل تمكين الحماية بكلمة
مرور والتشفير للجهاز بسعة  256بت باستخدام معيار التشفير المتطور.

جاهز للعمل مع نظام التشغيل Mac

حماية بكلمة مرور مع تشفير للجهاز بسعة  256بت باستخدام
معيار التشفير المتطور

تصميم ووظيفة مبتكرة
من خالل الدمج بين المعدن المغطى بطبقة األكسيد والملمس ،يتطابق محرك
األقراص المحمول  My Passport™ Ultraلجهاز  Macمع ذوقك الشخصي
واحدث أجهزة كمبيوتر .Mac

تم تهيئة  My Passport Ultraلنظام التشغيل  Macللعمل مع
برنامج  Time Machineوجاهز لتقديم تخزين التوصيل والتشغيل خارج
اإلطار التقليدي .باستخدام برنامج ™ ،WD Discoveryيمكنك أيضًا العمل عبر
كل من نظام التشغيل  Macوجهاز الكمبيوتر .إننا نوفر لك محرك األقراص +HFS
 10 Wأو  8.1أو  7لتمكينك
القابل للتنزيل المتوافق مع نظام التشغيل ® indows
من القراءة والكتابة على محرك األقراص  My Passport Ultraلنظام
التشغيل  Macدون إعادة التهيئة.

خصائص المنتج
السعات والموديالت
 WDBPMV0040BSL-WESNفضي سعة
 4تيرابايت
 WDBKYJ0020BSL-WESNفضي سعة
 2تيرابايت
المحتويات
•التخزين المحمول My Passport Ultra
for Mac
• كبل ™ USB-Cمع مهايئ 3.0 USB
• يحتوي على برنامج ™*WD Discovery
ألداة ™ WD Securityو
™WD Drive Utilities
• دليل التثبيت السريع
الواجهة
( USB-Cمتوافق مع )3.0 USB

األبعاد
 4تيرابايت
الطول110 :مم ( 4.33بوصة)
العرض 81.6 :مم ( 3.21بوصة)
االرتفاع 20.96 :مم ( 0.83بوصة)
الوزن 230 :جم ( 0.51رطل)
 2تيرابايت
الطول110 :مم ( 4.33بوصة)
العرض 81.6 :مم ( 3.21بوصة)
االرتفاع 12.8 :مم ( 0.50بوصة)
الوزن 130 :جم ( 0.29رطل)

توافق النظام
• تمت تهيئته بتنسيق HFS + Journaled
ألنظمة  macOS Mojaveأو High
 Sierraأو  Sierraأو .El Capitan
•محرك األقراص  HFSالقابل للتنزيل للكتابة/
القراءة على .®Windows
• قد يتغير التوافق وف ًقا لتكوين الجهاز ونظام
التشغيل الخاص بالمستخدم.

ضمان محدود
 3سنوات

قد يختلف التوافق حسب تكوين األجهزة ونظام
التشغيل لدى المستخدم.

مواصفات التشغيل
درجة حرارة التشغيل:
 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية
درجة حرارة عدم التشغيل
 20-درجة مئوية إلى  65درجة مئوية

1قد يلزم تسجيل حساب التواصل االجتماعي أو السحابة .يمكن تغيير أو إنهاء أو قطع الخدمات السحابية وخدمات التواصل االجتماعي في أي وقت وقد تختلف باختالف البلد.
بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين ،واحد تيرابايت ( = )TBتريليون بايت .تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل .مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار .قد تختلف الصور المعروضة هنا عن المنتجات الفعلية.
 ،WDوشعار  ،WDو ،My Passportو ،WD Discoveryو WD Drive Utilitiesو WD Securityهي عالمات تجارية مسجلة تابعة لشركة  Western Digital Corporationأو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة .وتعد  ،Macوشعار  Macو macOSهي عالمات تجارية لشركة  .Apple, Incويعد
 USB Type-Cعالمة تجارية مسجلة تابعة لشركة  .USB Implementers Forum, Incتعد جميع العالمات التجارية األخرى مل ًكا لمالكها على التوالي .مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار .قد تختلف الصور المعروضة هنا عن المنتجات الفعلية.
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