MY PASSPORT™
ULTRA FOR MAC
PŘENOSNÝ PEVNÝ DISK

Vytvořeno pro současnost.
Připraveno na budoucnost.
• Elegantní kovový design
• Připravený na rozhraní USB-C™
• Kapacita až 5 TB¹
• Součástí je software² pro správu zařízení
a zálohování s ochranou heslem
• 256bitové hardwarové šifrování AES
• Tříletá omezená záruka³

Přenosný disk My Passport™ Ultra for Mac
s rozhraním USB-C™ nabízí snadné rozšíření
vaší úložné kapacity. Jeho moderní kovový
design skvěle ladí s počítači Mac. Disk se
dodává naformátovaný pro okamžité použití
se systémem macOS.

MY PASSPORT™ ULTRA FOR MAC
PŘENOSNÝ PEVNÝ DISK

Vlastnosti produktu
Elegantní kovový design

Ochrana heslem s 256bitovým hardwarovým šifrováním

Díky kombinaci moderního eloxovaného kovu a textury bude přenosný
disk My Passport™ Ultra for Mac ladit s vaším osobním stylem
i nejnovějšími počítači Mac.

Vestavěné 256bitové hardwarové šifrování AES a ochrana heslem
pomohou udržet data z vašeho digitálního života v bezpečí. Stačí
pomocí dodaného softwaru² ochranu heslem aktivovat a nastavit
si vlastní heslo.

Připravený na rozhraní USB-C™
Přenosný disk My Passport™ Ultra for Mac využívá technologii
USB-C™ a nabízí rychlé a jednoduché ukládání dat pro váš Mac.
Přiložený adaptér USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 zajišťuje kompatibilitu
i se staršími počítači.

Tříletá omezená záruka³
Disk My Passport™ Ultra for Mac je sestaven z osvědčených
komponent a nabízí trvalou odolnost. Díky tříleté omezené záruce
získáte spolehlivé úložiště, na které se můžete spolehnout.

Kompatibilní se systémy Mac a Windows®
Úložiště typu plug-and-play My Passport™ Ultra for Mac je ihned
po vybalení připraveno k použití. Pomocí dodaného softwaru²
můžete pracovat na počítačích Mac i PC. Nabízíme ke stažení
ovladač HFS+ pro systém Windows® 10 a novější, abyste mohli
z disku My Passport™ Ultra for Mac číst a zapisovat na něj bez
nutnosti přeformátování.

Technické údaje produktu
KAPACITY A MODELY
5 TB, stříbrný – WDBPMV0050BSL
4 TB, stříbrný – WDBPMV0040BS
2 TB, stříbrný – WDBKYJ0020BSL
OBSAH
• Přenosné úložiště My Passport™ Ultra
for Mac
• Kabel SuperSpeed USB-C™ na USB-C
(5 Gb/s)
• Adaptér USB-C na USB-A
• Součástí je software² pro správu zařízení
a zálohování s ochranou heslem
• Stručný průvodce instalací
ROZHRANÍ
USB-C
USB 3.2 první generace
USB 3.0

ROZMĚRY
4–5 TB
Délka: 110 mm (4,33 palce)
Šířka: 81,6 mm (3,21 palce)
Výška: 20,96 mm (0,83 palce)
Hmotnost: 230 g (0,51 libry)
2 TB
Délka: 110 mm (4,33 palce)
Šířka: 81,6 mm (3,21 palce)
Výška: 12,8 mm (0,50 palce)
Hmotnost: 130 g (0,29 libry)

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
• macOS 11 a novější
• Ovladač HFS+ ke stažení umožňuje
čtení a zápis v systému Windows®
• Kompatibilita se může lišit v závislosti
na konfiguraci hardwaru a operačním
systému uživatele

OMEZENÁ ZÁRUKA3
3 roky (celosvětově)

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

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.
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