MY PASSPORT
ULTRA
PŘENOSNÝ PEVNÝ DISK

Vytvořeno pro současnost.
Připraveno na budoucnost.
• Elegantní kovový design
• Připravený na rozhraní USB-C™
• Kapacita až 5 TB¹
• Software² pro správu zařízení a zálohování
s ochranou heslem
• 256bitové hardwarové šifrování AES
• Tříletá omezená záruka3

Přenosný disk My Passport™ Ultra s rozhraním
USB-C™ nabízí snadné rozšíření vaší úložné
kapacity v moderním kovovém designu, který
bude dobře ladit s vaším počítačem. Díky
technologii plug-and-play je disk ihned po
vybalení připraven k použití se systémem
Windows® a ochrana heslem s hardwarovým
šifrováním pomáhá zabezpečit vaše data.

™

MY PASSPORT™ ULTRA
PŘENOSNÝ PEVNÝ DISK

Vlastnosti produktu
Elegantní kovový design

Ochrana heslem s 256bitovým hardwarovým šifrováním

Přenosný disk My Passport™ Ultra s kombinací moderního eloxovaného
kovu a textury je dostupný v celé řadě barevných provedení, takže jej
snadno sladíte se svým osobním stylem a počítačem.

Vestavěné 256bitové hardwarové šifrování AES a ochrana heslem
udrží data z vašeho digitálního života v bezpečí. Stačí nainstalovat náš
software² a aktivovat ochranu heslem nastavením vlastního hesla.

Připravený na rozhraní USB-C™

Připravený pro systémy Windows® a Mac

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

Snadno použitelný zálohovací software
Zálohovací software² vám umožní automatizovat zálohování a ochránit
důležitá data, ať už jde o fotky, videa nebo obchodní dokumenty.
Jednoduše si stáhněte aplikaci, připojte disk a nastavte hodinový,
denní nebo měsíční plán.

Disk My Passport™ Ultra je naformátován pro systém Windows®,
takže ho můžete hned po vybalení připojit a začít používat. Pro systém
macOS si můžete stáhnout i ovladač NTFS, který vám umožní pracovat
s oběma operačními systémy, aniž byste disk museli přeformátovávat.

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

Technické údaje produktu
KAPACITY A MODELY
5 TB
Modrý WDBFTM0050BBL
4 TB
Stříbrný WDBFTM0040BSL
Modrý WDBFTM0040BBL
Zlatý WDBFTM0040BGD
2 TB
Stříbrný WDBC3C0020BSL
Modrý WDBC3C0020BBL
Zlatý WDBC3C0020BGD
1 TB
Stříbrný WDBC3C0010BSL
OBSAH
• Přenosný pevný disk
• Kabel SuperSpeed USB-C™
na USB-C (5 Gb/s)
• Adaptér USB-C na USB-A
• Software² pro správu zařízení a
zálohování s ochranou heslem
• Stručný průvodce instalací
ROZHRANÍ
USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0
USB 2.0

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)

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
Windows® 10 a novější

1–2 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 se může lišit v závislosti
na konfiguraci hardwaru a operačním
systému uživatele.

OMEZENÁ ZÁRUKA3
3 roky

Lze stáhnout ovladač NTFS pro čtení a
zápis v systémech macOS 11 a novějších
(pokud ho již nemáte z jiných produktů).

PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní teplota:
5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)
Neprovozní teplota:
−20 °C až 65 °C (−4 °F až 149 °F)

+

¹ 1 TB = 1 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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