MY BOOK

™

HDD-OPSLAG VOOR DESKTOPS

Opslagruimte waaraan je
je creaties toevertrouwt
• Enorme capaciteit tot wel 18 TB¹
• Wordt geleverd met software² voor
apparaatbeheer en back-up met
wachtwoordbeveiliging
•256-bits AES-hardwareversleuteling
• SuperSpeed USB-poort (5 Gbps), compatibel
met USB 2.0
• Drie jaar beperkte garantie³
• Vertrouwde opslag met WD®-betrouwbaarheid

De My BookTM-drive is vertrouwde opslag voor
desktopcomputers die is ontworpen als aanvulling
op je persoonlijke stijl met enorme hoeveelheden
ruimte voor het opslaan van je foto's, video's, muziek
en documenten. De My Book-opslag, die is uitgerust
met wachtwoordbeveiliging en perfect werkt in
combinatie met back-upsoftware², helpt je bestanden
veilig te houden.

MY BOOK™

HDD-OPSLAG VOOR DESKTOPS

Productkenmerken
Volledige back-up

De My Book-opslag voor desktopcomputers wordt geleverd met
back-upsoftware² om te helpen waarborgen dat je foto's, video's,
muzieknummers en documenten niet verloren gaan. Je kunt de software
zodanig instellen dat er volgens je planning automatisch back-ups worden
gemaakt. Kies een tijd en frequentie voor het maken van back-ups van
belangrijke bestanden op je systeem.

Gebruiksvriendelijk

Direct na aankoop te gebruiken met Mac- en Windows®-computers,
zodat je meteen kunt beginnen bestanden over te dragen, herinneringen
op te slaan en back-ups te maken.
My Book-opslag voor desktopcomputers wordt geleverd met alle software²
die je nodig hebt om je gegevens te helpen beschermen.

Met de kracht van de meegeleverde back-upsoftware² beschik je
over opties voor complete back-uproutines voor het helpen herstellen
van gegevens in het geval van besmetting met een computervirus,
computerstoringen of onopzettelijke bestandsverwijderingen.

Wachtwoordbeveiliging met hardwarematige versleuteling

De ingebouwde 256-bits AES-hardwareversleuteling met
wachtwoordbeveiliging van de My Book helpt je content privé en veilig
te houden. Activeer daarvoor simpelweg de wachtwoordbeveiliging en
stel zelf een wachtwoord in met de meegeleverde software².

Productspecificaties
CAPACITEITEN1 EN MODELLEN
18 TB WDBBGB0180HBK
16 TB WDBBGB0160HBK
14 TB WDBBGB0140HBK
12 TB WDBBGB0120HBK
8 TB WDBBGB0080HBK
6 TB WDBBGB0060HBK
4 TB WDBBGB0040HBK
INHOUD
• Harde schijf voor desktops
• SuperSpeed USB-A-kabel (5 Gbps)
• Netadapter
• Software² voor apparaatbeheer en
back-up met wachtwoordbeveiliging
• Snelstartgids

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT

AFMETINGEN
Lengte: 139,3 mm (5,5 inch)
Breedte: 49 mm (1,9 inch)
Hoogte: 170,6 mm (6,7 inch)
Gewicht:
18 TB - 1,00 kg (2,20 lbs)
16 TB - 1,00 kg (2,20 lbs)
14 TB - 1,00 kg (2,20 lbs)
12 TB - 0,97 kg (2,14 lbs)
8 TB - 0,96 kg (2,12 lbs)
6 TB - 1,05 kg (2,31 lbs)
4 TB - 1,00 kg (2,21 lbs)

Systeemvereisten:
• Geformatteerde exFAT voor
standaardcompatibiliteit met
Windows® en Mac

BEPERKTE GARANTIE3
3 jaar (wereldwijd)

Besturingssysteem:
• Windows® 10 of hoger
• macOS 11 of hoger
• Moet mogelijk opnieuw worden
geformatteerd voor andere
besturingssystemen
Afhankelijk van de hardwareconfiguratie en
het besturingssysteem van de gebruiker kan
de compatibiliteit afwijken

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C

INTERFACE
USB 3.2 Gen 1
USB 3.0
USB 2.0

+

¹1 TB staat gelijk aan één biljoen bytes. Werkelijke gebruikerscapaciteit kan minder zijn, afhankelijk van de bedrijfsomgeving.
² Download en installatie vereist. Voorwaarden van toepassing. Mogelijk is registratie van een gebruikersaccount vereist.
³ De duur van de beperkte garantie hangt af van het land waarin het product is aangeschaft.
Ga naar onze website op http://support.wdc.com/warranty/policy.asp voor gedetailleerde bepalingen en voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de specifieke landen in deze regio's.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten.
WD, het logo van WD en My Book zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Mac, het logo van Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple, Inc. Windows is een
handelsmerk van Microsoft Corporation. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
© 2022 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
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