MY PASSPORT™
ULTRA
DRAAGBARE HDD-OPSLAG
Gebouwd voor vandaag.
Klaar voor morgen.
• Slank metalen ontwerp
• Voorbereid voor USB-C™
• Capaciteit tot 5 TB¹
• Software² voor apparaatbeheer en
back-up met wachtwoordbeveiliging
• 256-bits AES-hardwareversleuteling
• Drie jaar beperkte garantie3

De My Passport™ Ultra draagbare schijf,
die is uitgerust met USB-C™-technologie,
biedt een eenvoudige manier om je opslag
uit te breiden met een modern metalen
design dat uitstekend bij je pc past. Het
product is bij levering klaar voor gebruik
met Windows® voor naadloze Plug&Playopslag, terwijl wachtwoordbeveiliging met
hardwareversleuteling helpt je content te
beveiligen.

MY PASSPORT™ ULTRA
DRAAGBARE HDD-OPSLAG

Productkenmerken
Slank metalen ontwerp
De My Passport™ Ultra draagbare schijf, die modern geanodiseerd
metaal en texturen combineert, past naadloos bij je persoonlijke stijl.

Voorbereid voor USB-C™
De My Passport™ Ultra draagbare schijf, die USB-C™-technologie
bevat, levert snelle en eenvoudige opslag voor je pc, terwijl de
meegeleverde USB 3.2 Gen 1/USB 3.0-adapter ervoor zorgt dat het

Wachtwoordbeveiliging met 256-bits hardwarematige
AES-versleuteling
De ingebouwde 256-bits AES-hardwareversleuteling met
wachtwoordbeveiliging helpt je de inhoud van je digitale leven
veilig te bewaren. Installeer simpelweg onze software² en stel je
wachtwoord in om de wachtwoordbeveiliging te activeren.

Voorbereid voor Windows® en Mac

apparaat compatibel is met oudere machines.

My Passport™ Ultra is geformatteerd voor Windows® ten behoeve

Gebruiksvriendelijke back-upsoftware

van standaard Plug&Play-opslag. Je kunt bovendien het NTFSstuurprograma voor macOS downloaden, zodat je naadloos kunt
werken tussen besturingssystemen zonder te hoeven herformatteren.

De back-upsoftware² maakt het gemakkelijk om je foto’s, video’s of
bedrijfsdocumenten te beschermen door je back-up procedure te
automatiseren. Simpelweg downloaden, je drive aansluiten en je uur-,
dag- of maandschema instellen.

Drie jaar beperkte garantie3
De My Passport™ Ultra-drive, die is gebouwd met duurzame
onderdelen van WD zodat zij heel lang meegaat, wordt geleverd met
een driejarige beperkte garantie zodat je over betrouwbare opslag
kunt beschikken waarop je kunt vertrouwen.

Productspecificaties
CAPACITEITEN EN MODELLEN
5 TB
Blauw WDBFTM0050BBL
4 TB
Zilver WDBFTM0040BSL
Blauw WDBFTM0040BBL
Goud WDBFTM0040BGD
2 TB
Zilver WDBC3C0020BSL
Blauw WDBC3C0020BBL
Goud WDBC3C0020BGD
1 TB
Zilver WDBC3C0010BSL
INHOUD
• Draagbare harddrive
• SuperSpeed USB-C™-naar-USB-C-kabel
(5 Gbps)
• USB-C-naar-USB-A-adapter
• Software² voor apparaatbeheer en backup met wachtwoordbeveiliging
• Snelstartgids
INTERFACE
USB 3.2 Gen 1/USB 3.0
USB 2.0

AFMETINGEN
4-5 TB
Lengte: 110 mm (4,33 inch)
Breedte: 81,6 mm (3,21 inch)
Hoogte: 20,96 mm (0,83 inch)
Gewicht: 230 gram (0,51 lbs)
1-2 TB
Lengte: 110 mm (4,33 inch)
Breedte: 81,6 mm (3,21 inch)
Hoogte: 12,8 mm (0,50 inch)
Gewicht: 130 gram (0,29 lbs)

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
Windows® 10+

BEPERKTE GARANTIE3
3 jaar

Downloadbaar NTFS-drive voor lezen/
schrijven op macOS 11 of hoger (zou
al aanwezig moeten zijn via andere
producten).
Afhankelijk van de hardwareconfiguratie
en het besturingssysteem van de
gebruiker kan de compatibiliteit afwijken

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur:
5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Niet-bedrijfstemperatuur:
-20 °C tot 65 °C (-4 °F tot 149 °F)

+

¹ 1 TB = 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.
Western Digital, het logo van Western Digital, WD, het logo van WD en My Passport 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.
USB Type-C en USB-C zijn handelsmerken van USB Implementers Forum, Inc. Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten.
05/22
©2022 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

