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Portable Storage
Draagbare
opslag
• Razendsnelle NVMe™-technologie met leessnelheden tot 1050 MB/s1
en schrijfsnelheden tot 1000 MB/s1
• Door wachtwoorden beveiligde, 256-bits AES-hardwareversleuteling
• Schok- en trillingsbestendig. Valbescherming tot 1,98 m
• Eenvoudige back-up
• Slank en compact design
• Compatibel met zowel USB 3.2 Gen-2 als USB-C™
(USB-A voor oudere systemen)

Maak alles sneller met SSD-prestaties van een hoger niveau.
Bewaar, open en bescherm de content die belangrijk voor je is met de My Passport™ SSD, die je extra
hoge leessnelheden biedt tot 1050 MB/s1 en schrijfsnelheden tot 1000 MB/s1 met NVMe™-technologie.
Houd je productiviteit gaande met door wachtwoorden beveiligde hardwareversleuteling in een slank,
duurzaam, metalen design. Gemakkelijk in gebruik. Bliksemsnel.
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Productkenmerken
Verbeterde prestaties
Grotere bestanden en meer content vereist prestaties van een hoger
niveau. De My Passport™ SSD levert leessnelheden tot 1050 MB/s1 en
schrijfsnelheden tot 1000 MB/s1, waardoor je toegang kunt krijgen tot
je digitale wereld wanneer je maar wilt en waar je ook bent.

Eenvoudige back-up
De meegeleverde back-upsoftware2 maakt het gemakkelijk om
eenvoudige back-ups te maken van grote bestanden naar je drive of
cloudserviceaccount.3 Instellen en niet meer aan denken! Compatibel
met Apple Time Machine (vereist herformattering).

Wachtwoordbeveiliging met hardwarematige versleuteling
Je digitale wereld is van onschatbare waarde. Help je gegevens
veilig te houden met door wachtwoorden beveiligde 256-bits AEShardwareversleuteling en eenvoudige back-up.

De nieuwe look van SSD-prestaties
De My Passport™ SSD, die stijlvol is ontworpen in een reeks van
kleuren en is opgenomen in een compacte, slanke metalen behuizing,
is compleet opnieuw ontwikkeld als hoogwaardige drive, van binnen
en van buiten, om betrouwbare prestaties te leveren. Een betrouwbare
drive met de deugdelijkheid van WD.

Voor duurzaamheid van een hoger niveau
Neem met een gerust hart je gegevens mee. De My Passport™ SSD
beschikt over een gedurfd, metalen design dat robuust genoeg
is om alles aan te kunnen wat je onderweg tegenkomt. Schok- en
trillingsbestendig. Valbescherming tot 1,98 m.

Kant-en-klare compatibiliteit
Geen installatie nodig. Klaar voor gebruik bij levering en compatibel
met pc en Mac. De My Passport™ SSD, die is uitgerust met USB 3.2
Gen-2-technologie, wordt geleverd met een USB-C™-kabel en USB-Aadapter om te kunnen werken met oudere systemen.

Capaciteiten en modellen

Inhoud

Afmetingen

2 TB

• Draagbare SSD-schijf

Lengte: 100 mm (3,94 in)

• USB Type-C naar Type-C kabel

Breedte: 55 mm (2,17 in)

(ondersteunt USB 3.2 Gen 2)

Hoogte: 9 mm (0,35 in)

• USB Type-C naar Type-A adapter

Gewicht: 45,7 gr (0,27 lbs)

Ruimtegrijs

WDBAGF0010BGY

Midnight Blue

WDBAGF0010BBL

Rood

WDBAGF0010BRD

Roze goud

WDBAGF0010BGD

Zilver

WDBAGF0020BSL
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• WD Discovery™-software voor back-
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Windows 8.1
macOS Catalina, Mojave of High
Sierra
Moet mogelijk opnieuw worden
geformatteerd voor andere

• Snelstartgids

besturingssystemen

Interface

Afhankelijk van de
hardwareconfiguratie en het
besturingssysteem van de

USB 3.2 Gen 2 tot 10 Gb/s

USB 3.0 max. 5 Gb/s

Ruimtegrijs

Besturingssysteem Windows® 10 of

up en wachtwoordbeveiliging

USB 3.1 Gen 2 tot 10 Gb/s
500 GB

Systeemcompatibiliteit

gebruiker kan de compatibiliteit
afwijken.
Beperkte garantie

USB 2.0 max. 480 Mb/s
5 jaar (wereldwijd)

Voorzorgsmaatregelen
Zorg dat de My Passport SSD niet de maximale bedrijfstemperatuur overschrijdt. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de My Passport SSD
van de desktop/notebook aangezien de My Passport SSD heet kan zijn geworden.
Houd de My Passport™ SSD uit de buurt van gootstenen, drankjes, badkuipen, douches, regel en andere bronnen van vocht. Vocht kan leiden
tot elektrische bij elk elektronisch apparaat. De My Passport SSD mog niet worden gedemonteerd, geplet, kortgesloten of in brand gestoken
aangezien dit tot brand, letsel, brandwonden en andere gevaren kan leiden.
Western Digital, WD, het logo van WD, My Passport en WD Discovery zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western
Digital Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Mac, macOS en Time Machine zijn handelsmerken van Apple,
Inc. USB-C is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum. 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.
1 Bij gebruik voor overdrachtssnelheid staat 1 MB/s gelijk aan één miljoen bytes per seconde. Gebaseerd op interne tests; prestaties kunnen
variëren afhankelijk van het hostapparaat, de gebruiksomstandigheden, de capaciteit van de schijf en andere factoren.
2 Activering via internet vereist
3 Mogelijk is registratie van app of cloudservice vereist. Apps en cloudservices kunnen op elk moment worden gewijzigd, beëindigd of
onderbroken en kunnen per land variëren.
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