My Passport
AV-TV

®

Tv-opslag

Speciaal ontworpen
voor tv-opnames.

Perfect voor tv-opnames op hoge kwaliteit
Station van audiovisuele kwaliteit voor hoge prestaties
Compatibel met de meeste tv's met opnamemogelijkheden

Koppel dit station aan uw tv met
opnamefunctie en geniet van kwalitatief
hoogwaardige opnames en kristalhelder
afspelen van uw favoriete programma's,
films, sportevenementen en meer. Bekijk uw
favoriete amusement wanneer het u schikt.

My Book AV-TV
-tv-opslag

Productkenmerken
Ontketen het potentieel
van uw tv met
opnamemogelijkheden

Maximale compatibiliteit

Wanneer u een My Passport
AV-TV koppelt aan uw tv met
opnamemogelijkheden, kunt u uw
favoriete programma's opnemen en
ze bekijken wanneer u dat wilt. Ook
kunt u met de afstandsbediening
van uw tv programma's pauzeren,
terugspoelen en vooruitspoelen. Uw
amusement wordt afgespeeld volgens
uw regels, volgens uw planning.*
*De opnamefunctie wordt vervuld door
de tv, niet door de My Passport AV-TV.
Raadpleeg de handleiding bij de tv voor de
opnamemogelijkheden.

Gebouwd om te gedijen

De My Passport AV-TV is gebouwd
met een station van AV-klasse
binnenin en biedt opnames van
hoge kwaliteit en kristalhelder
afspelen van al uw favoriete
programma's, waarmee het het
perfecte station is voor uw tv met
opnamemogelijkheden.

De My Passport AV-TV werkt met
zowel USB 3.0 als USB 2.0 en is
speciaal ontwikkeld voor opslag
van multimedia, waardoor hij
compatibel is met de meeste tv's met
opnamemogelijkheden en andere
consumentenelektronica.
Ga voor de nieuwste lijst met
compatibele tv's en AV-apparaten
naar wd.com/mypassportavtv

Gefabriceerd voor lange
levensduur

USB 3.0 voor gelijktijdig
opnemen en afspelen

Supersnelle USB 3.0 maakt meerdere
HD-streams mogelijk zodat
u gelijktijdig kunt opnemen en
afspelen op tv's met een dubbele
tuner. Neem uw favoriete komedie
op terwijl u een belangrijke wedstrijd
bekijkt zodat u niets hoeft te missen.

Naadloze installatie

Het kleine formaat van de My
Passport AV-TV past netjes
in uw thuisbioscoop. Gebruik de
meegeleverde bevestigingsbeugel
en bevestig hem rechtstreeks op de
achterkant van uw tv zodat hij netjes
buiten zicht blijft tijdens opnemen en
afspelen.

USB-voeding

De My Passport AV-TV is ontworpen
voor de hoge eisen van altijd
ingeschakelde videostreamingomgevingen, waardoor hij dag en
nacht betrouwbaar is.

De My Passport AV-TV wordt alleen
gevoed door de USB-poort op de tv
met opnamemogelijkheden. Hij biedt
alle opslag voor tv-opnames die
u nodig hebt zonder kabelspaghetti.

Productspecificaties
Aansluiting

Afmetingen

COMPATIBELE TV'S MET OPNAMEMOGELIJKHEDEN

USB 3.0
USB 2.0

Hoogte:
Diepte:
Breedte:
Gewicht:

Panasonic®
Philips
Toshiba®
Sharp®
Sony®

18,6 mm (0,73 in) (zonder voetjes)
123,46 mm (4,86 in)
82,66 mm (3,25 in)
184,5 g (0,41 lb) 1 TB
148,1 g (0,33 lb) 500 GB

Mitsubishi
Orion
Hitachi Wooo
LG®

Capaciteit en modellen
1 TB
500 GB

WDBHDK0010BBK
WDBHDK5000ABK

Ga voor de nieuwste lijst met compatibele tv's en
AV-apparaten naar wd.com/mypassportavtv
Inhoud van de verpakking Bedrijfsspecificaties

BEPERKTE GARANTIE

Tv-opslag
Netadapter
USB-kabel van 2 m
Snelle installatiehandleiding
Voetjes voor horizontale plaatsing

2 jaar wereldwijd

Gegevensoverdrachtssnelheid:
Maximaal 110 MB/s
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur: -40 °C tot 65 °C

Western Digital, WD, het WD-logo en My Passport zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen; absolutely is een merk van Western Digital Technologies, Inc. in de V.S. en andere landen. Andere merken kunnen genoemd zijn die
eigendom zijn van andere bedrijven. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van het feitelijke product. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
De termijn van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. Bezoek onze website op http:support.wd.com/warranty voor informatie over de voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met van specifieke landen in deze regio's.
© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of aansluiting betekent megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde,
en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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