MY PASSPORT
ULTRA VOOR MAC
™

DRAAGBARE OPSLAG

Gebouwd voor vandaag.
Klaar voor morgen.
• Geschikt voor USB-C™, compatibel met
USB 3.0
• Innovatieve stijl met verfijnde metalen
behuizing
•W
 D Discovery™ stelt u in staat te importeren
vanuit sociale media en cloudopslag
• Wachtwoordbeveiliging met 256-bits
hardwarematige AES-versleuteling
• Geformatteerd voor Mac

De My Passport™ Ultra voor Mac draagbare
schijf, die is uitgerust met USB-C™technologie, biedt een eenvoudige manier
om uw opslag uit te breiden Het moderne
metalen design past prima bij uw Mac en
het apparaat is standaard geformatteerd
voor compatibiliteit met macOS en Time
Machine.

MY PASSPORT™ ULTRA VOOR MAC

DRAAGBARE OPSLAG

Productkenmerken
Geschikt voor USB-C, compatibel met USB 3.0

Haal meer uit WD Discovery

De My Passport™ Ultra voor Mac draagbare schijf, die de
allernieuwste USB-C™-technologie bevat, levert snelle en eenvoudige
opslag voor uw Mac, terwijl de meegeleverde USB 3.0-adapter
ervoor zorgt dat het apparaat compatibel is met oudere machines.

WD Discovery helpt u uw online leven te bewaren door u
in staat te stellen inhoud van populaire sociale media en
cloudopslagservices, zoals Facebook, Dropbox en Google Drive™
te importeren.** WD Discovery-software kan ook worden gebruikt
voor het beheren van uw schijfinstellingen zoals herformattering,
LED-beheer en meer.

Wachtwoordbeveiliging met 256-bits hardwarematige
AES-versleuteling
De WD Security-functie binnen WD Discovery helpt uw bestanden
privé te houden met een wachtwoord naar keuze, waardoor
het gemakkelijk wordt wachtwoordbeveiliging en 256-bits
hardwarematige AES-versleuteling in te stellen.

Innovatieve stijl en functie
De My Passport™ Ultra voor Mac draagbare schijf, die modern
geanodiseerd metaal en texturen combineert, past bij uw
persoonlijke stijl en de allernieuwste Mac-computers.

Gereed voor Mac
De My Passport Ultra voor Mac is geformatteerd voor
Time Machine en geschikt voor het leveren van standaard
plug-en-play opslag. Met WD Discovery™-software kunt u
werken op zowel Mac als pc. Wij bieden een downloadbaar
HFS+-stuurprogramma voor Windows® 10, 8.1 of 7 om
u in staat te stellen te lezen van en weg te schrijven naar uw
My Passport Ultra voor Mac-schijf zonder opnieuw te hoeven
formatteren.

Productspecificaties
CAPACITEITEN EN MODELLEN
4 TB zilver-WDBPMV0040BSL-WESN
2 TB zilver-WDBKYJ0020BSL-WESN
INHOUD
• My Passport Ultra voor Mac draagbare
opslag
• USB-C™-kabel met USB 3.0-adapter
• WD Discovery™*-software voor
WD Security™ en WD Drive Utilities™
• Snelstartgids
INTERFACE
USB-C (compatibel met USB 3.0)

AFMETINGEN
4 TB
Lengte: 110 mm
Breedte: 81,6 mm
Hoogte: 20,96 mm
Gewicht: 230 gram
2 TB
Lengte: 110 mm
Breedte: 81,6 mm
Hoogte: 12,8 mm
Gewicht: 130 gram
BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur:
5°C tot 35°C
Temperatuur bij stilstand:
-20°C tot 65°C

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
• Geformatteerd als HFS+ Journaled
voor macOS Mojave, High Sierra,
Sierra of El Capitan.
• Downloadbaar HFS+-stuurprogramma
voor lezen/schrijven in Windows®.
• Afhankelijk van de
hardwareconfiguratie en het
besturingssysteem van de gebruiker
kan de compatibiliteit afwijken.

BEPERKTE GARANTIE
3 jaar

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

Mogelijk is registratie van sociale media of cloudservice vereist. Sociale media en cloudservices kunnen op elk moment worden gewijzigd, beëindigd of onderbroken en kunnen per land variëren.
Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten.
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