MY PASSPORT
GO

™

DRAAGBARE OPSLAG
Robuuste SSD.
Gebouwd om mee te nemen op reis.
• Valbestendig tot op 2 meter
• Draagbare schijf van zakformaat met ingebouwde kabel
• 2,5x sneller dan de meeste draagbare harde schijven1
• Duurzame SSD binnenin zonder bewegende delen
• Automatische back-up2
• Werkt met pc en Mac-computers

De My Passport™ is een robuuste SSD-schijf
om mee op reis te nemen. Met een
rubberen stootbumper aan de buitenkant,
een Solid State-schijf aan de binnenkant
en een ingebouwde kabel voor extra
gebruiksgemak is dit niet zomaar een schijf.
De My Passport Go is de perfecte schijf om
overal vol vertrouwen mee naartoe te nemen.

MY PASSPORT™ GO
DRAAGBARE OPSLAG

Productkenmerken
Robuust en duurzaam

Draagbaarheid zonder zorgen

De My Passport Go draagbare schijf heeft een schokabsorberende

De My Passport Go-schijf is ontwikkeld en gebouwd door

rubberen stootrand en geen bewegende delen, waardoor het
apparaat valbestendig is tot op 2 meter hoogte en helpt uw

Western Digital, een toonaangevend opslagbedrijf, waardoor
u kunt profiteren van betrouwbaarheid en duurzaamheid.

inhoud veilig te houden tegen stoten en schudden.

Volledig compatibel

Compact en geïntegreerd

Of u nu een pc of Mac-computer gebruikt, uw My Passport Go-schijf

Door zijn zakformaat en ingebouwde kabel is het heel gemakkelijk

werkt zonder problemen rechtstreeks vanuit de doos en
bevat automatische back-upsoftware2 voor Windows en is
tevens compatibel met Time Machine voor back-up op de Mac
(herformattering vereist).

om de My Passport Go-schijf overal mee naartoe te nemen zonder
belangrijke componenten achter te laten.

SSD-prestaties
Met een snelheid die meer dan 2,5x hoger is dan die van de
meeste draagbare harde schijven, levert de My Passport™ Go
draagbare schijf SSD-prestaties tot 400 MB/s.1

Productspecificaties
CAPACITEITEN EN MODELLEN
1 TB* zwart met kobalt randje
WDBMCG0010BBT-WESN
1 TB* zwart met geel randje
WDBMCG0010BYT-WESN
500 GB* zwart met kobalt randje
WDBMCG5000ABT-WESN
500 GB* zwart met geel randje
WDBMCG5000AYT-WESN
INHOUD
• My Passport draagbare SSD met
geïntegreerde USB-kabels
• WD Discovery™-softwaresoftware2 voor
WD Backup™ en WD Drive Utilities™-software
• Snelstartgids

AFMETINGEN
Lengte = 95 mm (3,70 inch)
Breedte: 67 mm (2,60 inch)
Hoogte: 10 mm (0,39 inch)
Gewicht: 55 gram (0,12 lb)
BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur:
0°C tot 35°C

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
• Besturingssysteem Windows® 10,
Windows 8.1 of Windows 7
• macOS Mojave, High Sierra of Sierra
• Moet mogelijk opnieuw worden
geformatteerd voor andere
besturingssystemen

BEPERKTE GARANTIE
3 jaar
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Temperatuur bij stilstand:
-20°C tot 65°C

INTERFACE
USB 3.0 (compatibel met USB 2.0)

*Bij gebruik voor de opslagcapaciteit is één gigabyte (GB) gelijk aan één miljard bytes, en is één terabyte (TB) gelijk aan één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving.
1 Gebaseerd op leessnelheid en interne tests. Bij gebruik voor overdrachtssnelheid is één megabyte per seconde (MB/s) gelijk aan één miljoen bytes per seconde. De prestaties variëren, afhankelijk van de
componenten en configuraties van je hardware en software.
2 Activering via internet vereist
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