SSD MY PASSPORT
WIRELESS
ΚΙΝΗΤΉ ΜΟΝΆΔΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
ΜΈΣΩ ΣΎΝΔΕΣΗΣ WI-FI®
Αντιγραφή κάρτας με ένα
μόνο άγγιγμα. Ανθεκτική
στους κραδασμούς.
• Ενσωματωμενή μονάδα ανάγνωσης
κάρτας SD™με κουμπί αντιγραφής με ένα
μόνο άγγιγμα
• Ανθεκτική, ανθεκτικό στους κραδασμούς
SDD στο εσωτερικό
• Μπαταρία που διαρκεί ολόκληρη την
ημέρα (πάνω από 10 ώρες*)
• Αναπαράγετε με συνεχή ασύρματη
ροή βίντεο ποιότητας 4K*** και δείτε
φωτογραφίες RAW με την εφαρμογή για
κινητά™ My Cloud

Ο SSD My Passport™ Wireless είναι μια εύχρηστη
φορητή μονάδα δίσκου που σας βοηθά να διατηρείτε
με ασφάλεια τις φωτογραφίες και τα βίντεο που
καταγράφετε με τις φωτογραφικές μηχανές, τις
κάμερες και τα drone σας. Με το κουμπί αντιγραφής
που λειτουργεί με ένα άγγιγμα, μπορείτε να
δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών
και των βίντεό σας με την ενσωματωμένη μονάδα
ανάγνωσης SD™ ή με την ενσωματωμένη θύρα USB
χωρίς τη χρήση φορητού υπολογιστή ή λογισμικού.
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ΚΙΝΗΤΉ ΜΟΝΆΔΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ ΜΈΣΩ ΣΎΝΔΕΣΗΣWI-FI®

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ενσωματωμένη μονάδα Ανάγνωσης Κάρτας SD

Μπαταρία που διαρκεί ολόκληρη την ημέρα

Με την ενσωματωμένη μονάδα ανάγνωσης SD με ταχύτητες
ανάγνωσης έως 65MB/s** και το κουμπί αντιγραφής με ένα
άγγιγμα, μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας
φωτογραφιών και βίντεο από κάρτα SD εύκολα και γρήγορα,
χωρίς υπολογιστή ή επιπλέον λογισμικό.

Ο SSD My Passport Wireless παρέχει έως 10 ώρες* συνεχούς
χρήσης. Χρησιμοποιήστε τον σε ολοήμερο γύρισμα κι ακόμη
περισσότερο. Πάρτε τον μαζί σας σε ένα μεγάλο ταξίδι και
μεταδώστε βίντεο σε ροή συνεχόμενα στο δρόμο ή κατά την
πτήση.

Αντοχή σε στερεά κατάσταση

Ασύρματη πρόσβαση και ροή 4K

Με έναν δίσκο SSD μέσα σε προστατευτικό περίβλημα, το
περιεχόμενό σας δεν κινδυνεύει από κρούσεις, δονήσεις και
πτώσεις από ύψος έως 1 μέτρο, ακόμη κι αν η μονάδα είναι σε
λειτουργία.

Υψηλή Ταχύτητα Μεταφοράς SSD

Απολαύστε υψηλή ταχύτητα πρόσβασης και μεταφοράς (έως
390MB/s ανάγνωση), όταν χρησιμοποιείτε τη θύρα USB 3.0 για
τη μεταφορά αρχείων από και προς υπολογιστές ή Mac.

Ο SSD My Passport Wireless δημιουργεί τη δική του, γρήγορη
σύνδεση Wi-Fi 802.11ac, ώστε να μπορείτε να συνδέεστε
ασύρματα στη μονάδα σας, για να βρίσκετε και να προβάλετε
αποκηθευμένες φωτογραφίες ή να μεταδίδετε ομαλά σε ροή
βίντεο ποιότητας 4K*** απευθείας στο τηλέφωνο ή το tablet σας
με τη χρήση της εφαρμογής My Cloud.*

Υποστήριξη εικόνων RAW

Κάντε προεπισκόπηση εικόνων RAW στο τηλέφωνο ή το tablet
σας και εξαγάγετέ τις, για να τις επεξεργαστείτε με εφαρμογές
τρίτων. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.wd.com για τον
πλήρη κατάλογο των εικόνων RAW που υποστηρίζονται.

Προδιαγραφές προϊόντος
ΔΙΕΠΑΦΗ
1x USB 2.0 (Θύρα φιλοξενίας)
1X USB 3.0
1 x Θύρα κάρτας SD
Ενσωματωμένη σε 1x1 Wireless-AC & 1x1
Wireless-N

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0°C έως 35°C, 10% έως 80%RH

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
• Συσκευή SSD My Passport Wireless
• Θήκη προστασίας έναντι πτώσης
• Καλώδιο USB
• Προσαρμογέα ισχύος USB
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Τάση εισόδου εναλλασσόμενου
ρεύματος(προσαρμογέας AC):
90-260 VAC AC συχνότητα εισόδου
47-63 Hz

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΩΝ 250 GB
KAI 500 GB
Ύψος: 11,18 ίντσες (30,0 χλστ.)
Βάθος: 5,31 ίντσες (135,00 χλστ.)
Πλάτος: 5,31 ίντσες (135,00 χλστ.)
Βάρος: 0,97 λίβρες (0,44 κιλά)

Θερμοκρασία σε περίοδο μη
λειτουργίας:
-20°C έως 60°C, 5% έως 90%RH

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Windows 7, 8, 1 ή 10
• macOS v10.11, 10.12, ή 10.13
• iOS 9+ και Android™ 4.4+
• Συσκευές DLNA®/UPnP® ή συσκευές με
δυνατότητα Plex για αναπαραγωγή σε ροή

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ
250 GB
WDBAMJ2500AGY
500 GB
WDBAMJ5000AGY
1 TB
WDBAMJ0010BGY
2 TB
WDBAMJ0020BGY

Η συμβατότητα μπορεί να ποικίλλει και
εξαρτάται από τη διάρθρωση του υλικού και
το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.

Έξοδος συνεχούς ρεύματος (DC):
12W 5.1V+/- 5%, 2,4Α με σύνδεσμο
USB Type A

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΎΗΣΗ
2 έτη Διεθνώς

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΩΝ 1 TB
ΚΑΙ 2 ΤΒ
Ύψος: 1,18 ίντσες (30,00 χλστ.)
Βάθος: 5,31 ίντσες (135,00 χλστ.)
Πλάτος: 5,31 ίντσες (135,00 χλστ.)
Βάρος: 1,01 λίβρες (0,46 κιλά)
Η ονομασία WD, το λογότυπο της WD και η ονομασία My Cloud και My Passport είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Western Digital Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Η
σήμανση SD είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC. Τα λογότυπα macOS και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Το Plex είναι εμπορικό σήμα της Plex και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Το iOS είναι εμπορικό σήμα
ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την Apple Inc. Το DLNA είναι σήμα κατατεθέν της Digital Living Network Alliance. Το UPnP είναι κατατεθέν και μη κατατεθέν σήμα πιστοποίησης της Open Interconnect
Consortium, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας. Όπως
χρησιμοποιείται για την ταχύτητα μεταφοράς, ένα megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο. Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα εξαρτήματα και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Οι προδιαγραφές προϊόντος
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα.
©2017 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
*Βασίζεται στη μετάδοση σε ροή βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p, 3 Mbps σε μια ασύρματη συσκευή 2,4 GHz μονής ζώνης μόνο. Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου, τον τύπο, τη μορφή, τον ρυθμό μετάδοσης bit, τις συνδεδεμένες
συσκευές, τη συνδεσιμότητα του Wi-Fi, τις ρυθμίσεις και άλλους παράγοντες.
**Η απόδοση διαφέρει, ανάλογα με την κατηγορία ταχύτητας της κάρτας SD και τις προδιαγραφές ανάγνωσης/εγγραφής.
***Η ροή βίντεο 4Κ απαιτεί εγγενές πρόγραμμα αναπαραγωγής στη φορητή συσκευή με υποστήριξη κωδικοποιητή για αρχεία βίντεο 4Κ και υπόκειται στις δυνατότητες της φορητής συσκευής, στα εξαρτήματα και τη διαμόρφωση υλικού και λογισμικού.
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