MY PASSPORT
SSD

™

PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ

Úložiště jinak.
• Bleskově rychlý přenos dat až 540 MB/s*
• Ochrana heslem s hardwarovým šifrováním
• Kompatibilní s nejnovějšími technologickými
standardy
• Odolnost proti pádu až ze 2 metrů (6,5 stopy)

My Passport SSD je přenosné úložiště nabízející
úžasné přenosové rychlosti. Je tak malé, že se
vejde do dlaně, a přitom díky kapacitě 2 TB
pojme obrovské množství dat. Ochrana heslem
a hardwarové šifrování zajistí bezpečí vašich dat.
Snadno použitelné, kompaktní a designové úložiště
My Passport SSD je odolné proti otřesům.

MY PASSPORT SSD

PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ

Vlastnosti produktu
Přenášejte soubory bleskurychle

Důvěryhodný disk se spolehlivostí WD

Ochrana heslem s hardwarovým šifrováním

Import obsahu ze sociálních sítí a cloudových úložišť

My Passport SSD je aktuálně nejrychlejší disk My Passport s velmi rychlým
přenosem dat až 540 MB/s* při použití portu USB typu C. Jeho úžasná
rychlost propůjčí vašemu počítači skvělý výkon.

Uložte si na My Passport SSD svá neustále se rozrůstající data a ulevte tak
omezenému internímu úložišti. Vaše data budou chráněná díky vestavěnému
256bitovému hardwarovému šifrování AES se softwarem WD Security.

Kompatibilní s nejnovějšími technologickými standardy

Disk My Passport SSD byl od základu vytvořen společností Western Digital
tak, aby odolal pádu až ze dvou metrů. Tento spolehlivý disk nabízí kvalitu
uvnitř i navenek.

Software WD Discovery™, který je součástí produktu, dokáže disk připojit
k oblíbeným sociálním sítím a cloudovým službám, jako jsou Facebook,
Instagram, Dropbox či Google Drive™. Importujte své fotografie, videa
a dokumenty na disk My Passport Ultra, abyste měli zálohu svého
online života.

Disk My Passport SSD je vytvořený pro počítače Mac i pro PC a je
kompatibilní s portem USB typu C a A. Podporuje port USB typu C a tedy
rychlosti až 540 MB/s*. Také podporuje port USB 3.1 2. generace a je
kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0 a USB-A.

Technické údaje produktu
KAPACITY A MODELY
2 TB WDBKVX0020PSL-WESN
1 TB WDBKVX0010PSL-WESN
512 GB WDBKVX5120PSL-WESN
256 GB WDBKVX2560PSL-WESN
OBSAH
• Přenosný SSD disk
• Kabel USB Type-C™ na Type-C
(podporuje USB 3.1 2. generace)
• Adaptér USB typu C na typ A
• Software WD Discovery™ s WD Backup™,
WD Security™ a WD Drive Utilities™
• Stručný průvodce instalací

ROZMĚRY
Délka: 90 mm (3,5 palce)
Šířka: 45 mm (1,8 palce)
Výška: 10 mm (0,39 palce)
PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Neprovozní teplota: -20 °C až 65 °C

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
• Operační systémy Windows® 10,
Windows 8.1 nebo Windows 7
• macOS High Sierra, Sierra nebo
El Capitan

OMEZENÁ ZÁRUKA
po dobu 3 let
(celosvětová)

Použití v jiných operačních systémech
může vyžadovat přeformátování.
Kompatibilita se může lišit v závislosti
na konfiguraci hardwaru a operačním
systému uživatele.

ROZHRANÍ
USB 3.1 (kompatibilní s rozhraním
USB 3.0/2.0)
Standard USB 3.1 až 10 Gb/s
Standard USB 3.0 až 5 Gb/s
Standard USB 2.0 až 480 Mb/s

Western Digital, WD, logo WD, My Passport, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities a WD Security jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a případně dalších zemích.
Apple, Mac, logo Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a případně dalších zemích. USB Type-C je ochranná známka společnosti
USB Implementers Forum, Inc. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Specifikace produktů mohou být bez upozornění změněny. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. Pro popis ukládací kapacity: jeden gigabajt (GB) = jedna
miliarda bajtů a jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Pojmy týkající se rychlosti přenosu: jeden megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu. Výkon se může lišit v závislosti na hardwarových
a softwarových komponentách a konfiguracích.
*Na základě rychlosti čtení.
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