Μονάδα
My Passport
My Passport™
SSD TM SSD
Portable μονάδα
Storageαποθήκευσης
Φορητή
• Τεχνολογία NVMe™ αστραπιαίας ταχύτητας με ταχύτητες ανάγνωσης
έως και 1050MB/s1 και ταχύτητες εγγραφής έως και 1000MB/s1
• Κρυπτογράφηση υλισμικού AES 256-bit με κωδικό πρόσβασης
• Ανθεκτική στους κραδασμούς και τις δονήσεις. Ανθεκτική σε πτώσεις
από έως και 1,98 μέτρα
• Απλή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
• Λεπτός σχεδιασμός μικρών διαστάσεων
• Πολλαπλή συμβατότητα με USB 3.2 Gen-2 και με USB-C™
(USB-A για παλαιού τύπου συστήματα)

Επιταχύνετε κάθε λειτουργία με την απόδοση SSD επόμενης γενιάς.
Αποθηκεύστε, αποκτήστε πρόσβαση και προστατέψτε το σημαντικό για εσάς περιεχόμενο με τη μονάδα
δίσκου My Passport™ SSD, που σας προσφέρει ταχύτητες ανάγνωσης έως και 1050MB/s1 και ταχύτητες
εγγραφής έως και 1000MB/s1 με την τεχνολογία NVMe™. Διατηρήστε τη ροή της παραγωγικότητάς σας
με κρυπτογράφηση υλισμικού μέσω κωδικού πρόσβασης σε έναν κομψό, ανθεκτικό μεταλλικό σχεδιασμό.
Εύκολη στη χρήση. Αστραπιαία ταχύτητα.
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Χαρακτηριστικά προϊόντος
Επιταχυμένη απόδοση
Τα μεγάλα αρχεία και το αυξημένο περιεχόμενο απαιτούν απόδοση
επόμενης γενιάς. Η μονάδα δίσκου My Passport™ SSD προσφέρει
ταχύτητες ανάγνωσης έως και 1050MB/s1 και ταχύτητες εγγραφής
έως και 1000MB/s1, για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον
ψηφιακό σας κόσμο κάθε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε.

Απλή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Περιλαμβάνεται λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας2
που διευκολύνει την απλή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
αρχείων μεγάλου μεγέθους στη μονάδα δίσκου ή στον λογαριασμό
σας στην υπηρεσία cloud.3 Ρυθμίστε το και ξεγνοιάστε! Συμβατή με
Apple Time Machine (απαιτεί επαναδιαμόρφωση).

Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης με κρυπτογράφηση υλικού
Ο ψηφιακός σας κόσμος είναι ανεκτίμητος. Διατηρήστε ασφαλή
τα δεδομένα σας με την κρυπτογράφηση υλισμικού AES 256-bit
με κωδικό πρόσβασης και με την απλή δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας.

Η νέα εμφάνιση της απόδοσης SSD
Με κομψό σχεδιασμό σε μια ευρεία γκάμα χρωμάτων, σε ένα
λεπτό, μεταλλικό περίβλημα μικρών διαστάσεων, η μονάδα δίσκου
My Passport™ SSD είναι εξαρχής σχεδιασμένη ως μια ποιοτική
μονάδα δίσκου, εντός και εκτός, για να προσφέρει αξιόπιστη
απόδοση. Είναι μια έμπιστη μονάδα κατασκευασμένη με την
αξιοπιστία της WD®.

Αναβάθμιση της ανθεκτικότητας σε ανώτερο επίπεδο
Μεταφέρετε τα δεδομένα σας με σιγουριά. Η μονάδα δίσκου
My Passport™ SSD διαθέτει έναν πρωτοποριακό, μεταλλικό
σχεδιασμό που είναι αρκετά ανθεκτικός απέναντι σε οτιδήποτε σας
συμβεί. Ανθεκτική στους κραδασμούς και τις δονήσεις. Ανθεκτική σε
πτώσεις από έως και 1,98 μέτρα.

Άμεση συμβατότητα με την αποσυσκευασία της
Δεν απαιτείται ρύθμιση. Έτοιμη για άμεση χρήση και συμβατή με
υπολογιστές PC και Mac. Εξοπλισμένη με τεχνολογία USB 3.2 Gen-2,
η μονάδα δίσκου My Passport™ SSD διατίθεται με ένα καλώδιο
USB-C™ και έναν μετασχηματιστή USB-A για να λειτουργεί με
παλαιού τύπου συστήματα.

Χωρητικότητες και μοντέλα

Περιεχόμενα

Διαστάσεις

2TB

• Φορητή Μονάδα Δίσκου SSD

Μήκος: 100 χιλιοστά

• Καλώδιο θύρας USB Type-C σε

(3,94 ίντσες)

Type-C (υποστηρίζει USB 3.2 Gen 2)

Πλάτος: 55,0 χιλιοστά

• Θύρα USB Type-C σε Type-A

(2,17 ίντσες)

προσαρμογέα

Ύψος: 9,0 χιλιοστά

• Λογισμικό WD Discovery™ για

(0,35 ίντσες)

ενδέχεται να απαιτείται

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Βάρος: 45,7 γραμμάρια

επαναδιαμόρφωση.

και προστασία με κωδικό ασφαλείας

(0,10 λίβρες)

Σκούρο γκρι

WDBAGF0010BGY

Σκούρο μπλε

WDBAGF0010BBL

Κόκκινο

WDBAGF0010BRD

Ροζ χρυσό

WDBAGF0010BGD

Ασημί

WDBAGF0020BSL

1TB
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Κόκκινο
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Ροζ χρυσό
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Ασημί
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500GB
Σκούρο γκρι
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Σκούρο μπλε
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Κόκκινο
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Ροζ χρυσό
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Ασημί

WDBAGF5000ASL

• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Συμβατότητα συστήματος
Λειτουργικά συστήματα
Windows® 10 ή Windows 8.1
Λειτουργικά συστήματα macOS
Catalina, Mojave ή High Sierra
Για άλλα λειτουργικά συστήματα,

Η συμβατότητα μπορεί να
ποικίλλει και εξαρτάται από
τη ρύθμιση παραμέτρων του

Διασύνδεση

υλισμικού και το λειτουργικό

USB 3.2 Gen 2 έως και 10Gb/s

Περιορισμένη εγγύηση

σύστημα του χρήστη.

USB 3.1 Gen 2 έως και 10Gb/s
USB 3.0 έως και 5 Gb/s

5 έτη (παγκοσμίως)

USB 2.0 έως και 480 Mb/s

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου My Passport SSD δεν υπερβαίνει τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Προσοχή κατά την αφαίρεση της
μονάδας δίσκου My Passport SSD από τον επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, καθώς η μονάδα δίσκου My Passport SSD ενδέχεται να έχει
υπερθερμανθεί.
Κρατήστε τη μονάδα δίσκου My Passport™ SSD μακριά από νεροχύτες, ποτά, μπανιέρες, ντουζιέρες, βροχή και άλλες πηγές υγρασίας. Η
υγρασία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία με οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε, βραχυκυκλώνετε
ή καίτε τη μονάδα δίσκου My Passport SSD, καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά, τραυματισμός, έγκαυμα ή άλλοι κίνδυνοι.
Οι ονομασίες Western Digital και WD, το λογότυπο της WD και οι ονομασίες My Passport και WD Discovery είναι σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Western Digital Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Mac, macOS και
Time Machine είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Το USB-C είναι σήμα κατατεθέν του USB Implementers Forum. Όλα τα άλλα σήματα είναι
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οι εικόνες που
εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.
1 Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τον ρυθμό μεταφοράς, 1 megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο.
Με βάση τις εσωτερικές δοκιμές, η απόδοση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την κεντρική συσκευή, τις συνθήκες χρήσης, τη χωρητικότητα
της μονάδας και άλλους παράγοντες.
2 Απαιτείται ενεργοποίηση μέσω Διαδικτύου
3 Ενδέχεται να απαιτηθεί λογαριασμός στην εφαρμογή ή την υπηρεσία Cloud. Οι εφαρμογές και οι εφαρμογές για υπηρεσίες νέφους μπορεί
να αλλάξουν, να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να ποικίλλουν κατά χώρα.
©2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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