MY BOOK

™

STOLNÍ PEVNÝ DISK

Úložiště, kterému můžete
bez obav svěřit své výtvory
• Obrovská kapacita až 18 TB¹
• Zahrnuje software² pro správu zařízení
a zálohování s ochranou heslem
• 256bitové hardwarové šifrování AES
• USB SuperSpeed (5 Gb/s), kompatibilní
s USB 2.0
• Tříletá omezená záruka³
• Osvědčené úložiště se spolehlivostí
značky WD®

Disk My BookTM je osvědčené stolní úložiště
koncipované tak, aby doplňovalo váš osobní styl,
a nabízející spoustu místa pro ukládání fotografií,
videí, hudby a dokumentů. Je vybaven ochranou
heslem a ideálně doplněn zálohovacím softwarem².
Se stolním úložištěm My Book budou vaše soubory
v bezpečí.

MY BOOK™

STOLNÍ PEVNÝ DISK

Vlastnosti produktu
Kompletní záloha

Stolní úložiště My Book je vybaveno zálohovacím softwarem², abyste nepřišli
o své fotografie, videa, hudbu a dokumenty. Můžete nastavit automatické
spouštění zálohování podle svého plánu. Stačí si vybrat čas a frekvenci
zálohování důležitých souborů vašeho systému.

Snadné užívání

Na počítačích se systémy Mac a Windows® můžete disk začít používat hned
po vybalení a rovnou začít přenášet soubory, ukládat vzpomínky a zálohovat.
Je dodáván s veškerým softwarem², který potřebujete k ochraně svých dat.

Díky dodanému zálohovacímu softwaru² získáte možnost pravidelně zálohovat
a obnovit svá data v případě napadení počítačovým virem, selhání počítače
nebo nechtěného stisknutí klávesy Delete.

Ochrana heslem s hardwarovým šifrováním
Disk My Book má vestavěné 256bitové hardwarové šifrování AES s ochranou
heslem, které se postará o bezpečnost a soukromí vašich dat. Stačí pomocí
dodaného softwaru² ochranu heslem aktivovat a nastavit si vlastní heslo.

Technické údaje produktu
KAPACITY1 A MODELY
18 TB WDBBGB0180HBK
16 TB WDBBGB0160HBK
14 TB WDBBGB0140HBK
12 TB WDBBGB0120HBK
8 TB WDBBGB0080HBK
6 TB WDBBGB0060HBK
4 TB WDBBGB0040HBK
OBSAH
• Stolní pevný disk
• Kabel SuperSpeed USB-A (5 Gb/s)
• Napájecí adaptér
• Software² pro správu zařízení
a zálohování s ochranou heslem
• Stručný průvodce instalací

KOMPATIBILITA SYSTÉMU

ROZMĚRY
Délka: 139,3 mm (5,5 palce)
Šířka: 49 mm (1,9 palce)
Výška: 170,6 mm (6,7 palce)
Hmotnost:
18 TB – 1,00 kg (2,20 libry)
16 TB – 1,00 kg (2,20 libry)
14 TB – 1,00 kg (2,20 libry)
12 TB – 0,97 kg (2,14 libry)
8 TB – 0,96 kg (2,12 libry)
6 TB – 1,05 kg (2,31 libry)
4 TB – 1,00 kg (2,21 libry)

Systémové požadavky:
• Formátováno systémem souborů exFAT
pro okamžitou kompatibilitu se systémy
Windows® a Mac

OMEZENÁ ZÁRUKA3
3 roky (celosvětově)

Operační systém:
• Windows® 10 nebo novější
• macOS 11 nebo novější
• Použití v jiných operačních systémech
může vyžadovat přeformátování
Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci
hardwaru a operačním systému uživatele.

PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Pracovní teplota: 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota: -20 °C až 65 °C

ROZHRANÍ
USB 3.2 první generace
USB 3.0
USB 2.0

+

¹ 1 TB = jeden bilion bajtů. V závislosti na provozním prostředí může být skutečná kapacita dostupná pro uživatele nižší.
² Vyžaduje stažení a instalaci. Na produkt se vztahují smluvní podmínky. Může být nutné zaregistrovat si uživatelský účet.
³ Délka omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt zakoupen.
Bližší informace o smluvních podmínkách omezené záruky a seznam konkrétních zemí v těchto regionech naleznete na adrese http://support.wdc.com/warranty/policy.asp.
Specifikace produktů mohou být bez upozornění změněny. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů.
WD, logo WD a My Book jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation či jejích přidružených společností ve Spojených státech a dalších zemích.
Mac, logo Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Veškeré ostatní známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
© 2022 Western Digital Corporation nebo její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.
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