MY PASSPORT
WIRELESS SSD
™

WI-FI® MOBIELE OPSLAG

Kaart kopiëren met één druk
op de knop. Schokbestendige
duurzaamheid.
• Ingebouwde SD™-kaartlezer met knop
voor kopiëren met één druk op de knop
• Duurzame, schokbestendige SSD binnenin
• Accu die de hele dag meegaat (tot 10 uur*)
• Draadloos 4K-video's streamen*** en
RAW-foto's bekijken met de My Cloud™
mobiele app

De My Passport™ Wireless SSD is een allesin-één draagbare schijf waarmee u foto's en
video's die u hebt gemaakt met uw camera's
en drones kunt opslaan. Met de knop voor
kopiëren kunt u back-ups maken van foto's
en video's met behulp van de ingebouwde
SD™-kaartlezer of de geïntegreerde USB-poort
zonder laptop of extra software.

MY PASSPORT WIRELESS SSD

WI-FI® MOBIELE OPSLAG

Productkenmerken
Ingebouwde SD-kaartlezer

Accu die de hele dag meegaat

Een ingebouwde SD-kaartlezer met leessnelheden tot
65 MB/s** en een knop voor kopiëren met één druk op de
knop waarmee het gemakkelijk wordt om snel back-ups te
maken van foto's en video's van een SD-kaart zonder een
computer of extra software.

My Passport Wireless SSD biedt tot 10 uur* continu gebruik.
Neem het mee tijdens een lange opnamedag en blijf langer
doorwerken. Neem het mee op een lange reis en blijf
voortdurend video's streamen in de auto of tijdens uw vlucht.

Duurzaamheid van Solid State-schijven
Met een ingebouwde SSD en een beschermende bumper
aan de buitenkant is uw inhoud beschermd tegen schokken,
trillingen en vallen tot 1 meter hoogte, zelfs als de schijf in
gebruik is.

De My Passport Wireless SSD zet zijn eigen snelle 802.11ac
Wi-Fi-verbinding op zodat u draadloos verbinding kunt
maken met uw schijf en opgeslagen foto's kunt bekijken
of soepel 4K-video*** kunt streamen rechtstreeks naar uw
telefoon of tablet met de My Cloud-app.*

Hoge overdrachtssnelheden van SSD

Ondersteuning voor RAW-afbeeldingen

Geniet van snelle toegangstijden en hoge
overdrachtssnelheden (tot 390 MB/s leessnelheid) bij
gebruik van de USB 3.0-poort om bestanden van en naar
pc's of Mac-computers te verplaatsen.

Draadloze toegang en 4K-streaming

Bekijk RAW-afbeeldingen op uw telefoon of tablet en
exporteer deze om ze te bewerken met apps van andere
producenten. Bezoek support.wd.com voor een complete
lijst met ondersteunde RAW-afbeeldingen.

Productspecificaties
INTERFACE
1x USB 2.0 (hostpoort)
1x USB 3.0
1x SD-kaartsleuf
Ingebouwde 1x1 Wireless-AC en 1x1
Wireless-N
INHOUD VAN HET PAKKET
• My Passport Wireless SSD-apparaat
• Bumper voor valbescherming
• USB-kabel
• USB-netadapter
• Snelstartgids
AFMETINGEN VAN 250 GB EN 500 GB
Hoogte: 30,00 mm (1,18 inch)
Diepte: 135,00 mm (5,31 inch)
Breedte: 135,00 mm (5,31 inch)
Gewicht: 0,44 kg (0,97 lbs)

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur:
0 °C tot 35 °C, 10% tot 80% RV
Temperatuur bij stilstand:
-20 °C tot 60 °C, 5% tot 90% RV
Invoerwisselspanning
(netadapter):
90-260 V AC
Invoerwisselfrequentie 47-63 Hz
Gelijkstroomuitvoer:
12 W 5,1 V +/- 5%, 2,4 A met USB
Type A-connector

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
• Windows 7, 8. 1 of 10
• macOS v10.11, 10.12 of 10.13
• iOS 9+ en Android™ 4.4+
• DLNA™/UPnP™-apparaten of
apparaten met Plex™-ondersteuning
voor streamen

CAPACITEITEN EN MODELLEN
250 GB
WDBAMJ2500AGY
500 GB
WDBAMJ5000AGY
1 TB
WDBAMJ0010BGY
2 TB
WDBAMJ0020BGY

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

BEPERKTE GARANTIE

2 jaar wereldwijd

AFMETINGEN VAN 1 TB EN 2 TB
Hoogte: 30,00 mm (1,18 inch)
Diepte: 135,00 mm (5,31 inch)
Breedte: 135,00 mm (5,31 inch)
Gewicht: 0,46 kg (1,01 lbs)
WD, het logo van WD, My Cloud en My Passport zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Het SD-merk is een
handelsmerk van SD-3C, LLC. macOS en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc. Plex is een handelsmerk van Plex en wordt gebruikt onder licentie. Android is een handelsmerk van Google Inc. iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en
andere landen en wordt gebruikt onder licentie van Apple Inc. DLNA is een gedeponeerd handelsmerk van Digital Living Network Alliance. UPnP is een gedeponeerd en ongedeponeerd certificeringsmerk van het Open Interconnect Consortium, Inc. in De Verenigde Staten en andere
landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Voor opslagcapaciteit is één gigabyte (GB) één miljard bytes, en is één terabyte (TB) één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving. 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. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten.
©2017 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
*Gebaseerd op het streamen van HD 720p, 3 Mbps video naar één apparaat via enkele Wi-Fi 2,4 GHz frequentieband. De werkelijke batterijduur hangt af van de bestandsgrootte, type, formaat, bitrate, aangesloten apparaten, Wi-Fi-connectiviteit, instellingen en andere factoren.
**Prestaties variëren afhankelijk van snelheidsklasse en lees-/schrijfspecificaties van SD-kaart.
***4K-streaming vereist ingebouwde speler op mobiel apparaat met codecondersteuning voor 4K-videobestanden en is onderworpen aan capaciteiten, hardware- en softwarecomponenten en -configuraties voor mobiele apparaten.
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