MY PASSPORT
ULTRA

™

DRAAGBARE OPSLAG

Stijlvolle opslag.
Schitterend.
• Schitterend design, met een combinatie van
metallic en matte afwerking
• De meegeleverde WD Discovery™software voor import van sociale
media en cloudopslag, back-up en
wachtwoordbeveiliging
• Vertrouwde schijf met WD‑betrouwbaarheid
• Drie jaar beperkte garantie

De My Passport Ultra schijf is draagbare
opslag in een ontwerp waarin metallic en
matte afwerkingen op schitterende wijze
met elkaar worden gecombineerd tot
een geavanceerde designstijl. Er is volop
ruimte beschikbaar voor het opslaan van
alle inhoud waar u zo dol op bent. Import
van sociale media en cloudopslag, backup en wachtwoordbeveiliging helpen al uw
herinneringen veilig te bewaren.

MY PASSPORT™ ULTRA

DRAAGBARE OPSLAG

Productkenmerken
Briljant design

Wachtwoordbeveiliging

Met zijn schitterend design in metallic en matte afwerking, past de
My Passport Ultra schijf makkelijk in uw hand, in uw binnenzak of handtas,
zodat u de bestanden die belangrijk voor u zijn overal mee naartoe
kunt nemen.

Met de WD Security™-tools krijgt u 256-bit AES hardwareversleuteling die
helpt de inhoud te beveiligen. Stel een persoonlijke wachtwoord in om
hardwareversleuteling en gegevensbescherming te activeren.

Automatische back-ups

De meegeleverde WD Discovery™-software maakt verbinding met
populaire sociale media en cloudopslagservices, zoals Facebook,
Instagram, Dropbox en Google Drive™. Importeer uw foto's, video's en
documenten naar de My Passport Ultra-schijf om uw leven online veilig
te bewaren.

Uitgevoerd met WD Backup™-software voor automatische back-ups van
foto's, video's, muziekbestanden en documenten op uw systeem naar de
schijf. U kunt het tijdstip en de frequentie snel en makkelijk instellen.

Import van sociale media en cloudopslag

Productspecificaties
CAPACITEITEN EN MODELLEN
4 TB Zwart-Grijs WDBFKT0040BGY
4 TB Wit-Goud WDBFKT0040BGD
3 TB Zwart-Grijs WDBFKT0030BGY
3 TB Wit-Goud WDBFKT0030BGD
2 TB Zwart-Grijs WDBTLG0020BGY
2 TB Wit-Goud WDBTLG0020BGD
1 TB Zwart-Grijs WDBTLG0010BGY
1 TB Wit-Goud WDBTLG0010BGD
INHOUD
• Draagbare harde schijf
• USB 3.0-kabel
• WD Discovery™-software voor
WD Backup™, WD Security™ en
WD Drive Utilities™
• Snelstartgids
INTERFACE
USB 3.0 max. 5 Gb/s
USB 2.0 max. 480 Mb/s

AFMETINGEN
3 TB - 4 TB
Lengte: 110 mm
Breedte: 81,5 mm
Hoogte: 21,5 mm
Gewicht: 250 gram

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
In NTFS geformatteerd voor Windows® 10,
8.1 en 7
Moet mogelijk opnieuw worden
geformatteerd voor andere
besturingssystemen

1 TB - 2 TB
Lengte: 110 mm
Breedte: 81,5 mm
Hoogte: 13,5 mm
Gewicht: 140 gram

Afhankelijk van de hardwareconfiguratie en
het besturingssysteem van de gebruiker kan
de compatibiliteit afwijken.

BEPERKTE GARANTIE
3 jaar

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur:
5°C tot 35°C
Temperatuur bij stilstand:
-20°C tot 65°C
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