MY PASSPORT™
ULTRA FOR MAC

PENYIMPANAN HDD PORTABEL
Dibuat untuk masa kini.
Siap untuk masa depan.
• Desain logam ramping
• Siap untuk USB-C™
• Kapasitas hingga 5TB¹
• Disertai perangkat lunak² untuk
manajemen perangkat dan pencadangan
dengan perlindungan kata sandi
• Enkripsi perangkat keras AES 256-bit
• Garansi terbatas selama 3 tahun³

Dibekali dengan teknologi USB-C™,
drive portabel My Passport™ Ultra for Mac
menawarkan cara mudah untuk meningkatkan
penyimpanan Anda. Desain logamnya yang
modern menyempurnakan Mac Anda,
dan ketika dikeluarkan dari kemasan,
sudah terformat untuk macOS.

MY PASSPORT™ ULTRA FOR MAC
PENYIMPANAN HDD PORTABEL

Fitur Produk
Desain Logam Ramping
Dengan memadukan tekstur dan logam terlapis modern, drive
portabel My Passport™ Ultra for Mac sesuai dengan gaya pribadi
Anda dan komputer Mac terbaru.

Siap untuk USB-C™
Menawarkan teknologi terbaru USB-C™, drive portabel My
Passport™ Ultra for Mac memberikan penyimpanan mudah dan cepat
untuk Mac Anda, sedangkan adaptor USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 yang
disertakan memastikan bahwa drive tersebut juga kompatibel dengan
versi yang lebih lama.

Kompatibel dengan Mac dan Windows®

Perlindungan Kata Sandi dengan Enkripsi Perangkat
Keras AES 256-bit
Enkripsi perangkat keras AES 256-bit internal dengan perlindungan
kata sandi membantu menjaga keamanan konten kehidupan digital
Anda. Aktifkan perlindungan kata sandi dan tetapkan kata sandi
pribadi Anda menggunakan perangkat lunak yang kami sertakan².

Garansi Terbatas Selama 3 Tahun³
Drive My Passport™ Ultra for Mac dibuat dengan komponen
sejati yang sudah diuji coba untuk memberikan ketahanan jangka
panjang dan disertai dengan garansi terbatas selama 3 tahun untuk
menawarkan penyimpanan tepercaya yang dapat diandalkan.

My Passport™ Ultra for Mac siap untuk menghadirkan penyimpanan
pasang-dan-pakai setelah dikeluarkan dari kotak kemasan. Dengan
perangkat lunak² yang disertakan, Anda juga dapat bekerja lintas
Mac dan PC. Kami menyediakan driver HFS+ yang dapat diunduh
untuk Windows® 10+ agar Anda dapat membaca dan menulis ke drive
My Passport™ Ultra for Mac tanpa melakukan format ulang.

Spesifikasi Produk
KAPASITAS DAN MODEL
5TB Perak-WDBPMV0050BSL
4TB Perak-WDBPMV0040BS
2TB Perak-WDBKYJ0020BSL
ISI
• Penyimpanan portabel My Passport™
Ultra for Mac
• Kabel USB-C™ ke USB-C Kecepatan
Super (5Gbps)
• Adaptor USB-C ke USB-A
• Disertai perangkat lunak² untuk
manajemen perangkat dan pencadangan
dengan perlindungan kata sandi
• Panduan pemasangan cepat
ANTARMUKA
USB-C
USB 3.2 Gen 1
USB 3.0

DIMENSI
4-5TB
Panjang: 110 mm (4,33 inci)
Lebar: 81,6 mm (3,21 inci)
Tebal: 20,96 mm (0,83 inci)
Berat: 230 gram (0,51 pound)
2TB
Panjang: 110 mm (4,33 inci)
Lebar: 81,6 mm (3,21 inci)
Tebal: 12,8 mm (0,50 inci)
Berat: 130 gram (0,29 pound)

KOMPATIBILITAS SISTEM
• macOS 11+
• Driver HFS+ yang dapat diunduh untuk
membaca/menulis di Windows®.
• Kompatibilitas dapat bervariasi
bergantung pada konfigurasi perangkat
keras dan sistem operasi pengguna.

GARANSI TERBATAS3
3 tahun (di seluruh dunia)

SPESIFIKASI PENGOPERASIAN
Suhu pengoperasian:
5°C hingga 35°C
Suhu di luar pengoperasian:
-20°C hingga 65°C

¹1TB = satu triliun byte. Kapasitas yang sesungguhnya dapat lebih sedikit, tergantung pada lingkungan pengoperasian.
²Perlu diunduh dan diinstal. Syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin diperlukan pendaftaran akun pengguna.
³Masa garansi terbatas bergantung pada negara tempat produk dibeli. Kunjungi situs web kami di http://support.wdc.com/warranty/policy.asp untuk syarat dan ketentuan terperinci mengenai garansi terbatas kami serta untuk melihat daftar negara spesifik di kawasan ini.
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