My Passport X
®

Opslag voor spellen
Speel meer.
Verwijder minder.

Voeg extra opslagruimte toe aan uw
Xbox One™ of Xbox 360®
Neem uw favoriete spellen overal mee naartoe
Speltitels voor Xbox One of Xbox 360 opslaan

De My Passport X van WD verbetert uw
Xbox One- of Xbox 360-spelervaring. Sluit
deze draagbare en krachtige schijf aan en
voeg onmiddellijk opslagcapaciteit toe aan
uw systeem. De My Passport X is gebouwd
rondom een hoogwaardige WD-schijf en de
prestaties zijn aangepast aan de wensen van
serieuze spelers.

My Passport X
Opslag voor spellen

Productkenmerken
Speel overal

Instellen zonder moeite

Supersnelle overdrachtssnelheden

Neem uw spellen mee waar u wilt. U kunt het
zelfs aansluiten op het Xbox One- of Xbox
360-videospelsysteem van een vriend en gewoon
beginnen met spelen!* (Internet vereist. U moet zijn
aangemeld bij uw Xbox Live-onlineaccount.)

De My Passport X is in een minuutje ingesteld. Sluit
hem aan, volg de gemakkelijke instructies op het
scherm en u bent klaar om gewapende boeven,
buitenaardsen en andere tegenstanders uit de weg
te ruimen.

Dankzij de krachtige USB 3.0-aansluiting kunt u
razendsnel bestanden openen en opslaan. U heeft
bovendien geen aparte stroomvoorziening nodig.

* Als het spel is gekocht en geladen vanaf schijf, kan het zijn
dat u de originele schijven nodig heeft voor verificatie.

Geoptimaliseerde prestaties!
Wanneer u de My Passport X aansluit op uw Xbox
One of Xbox 360 krijgt uw spelavatar als het ware
superkracht en -snelheid. U krijgt de ruimte om
veel meer spellen op te slaan, plus de snelheid
van USB 3.0-compatibiliteit voor een bliksemsnelle
spelbeleving. Hij is gebouwd voor geweldige
spelprestaties voor Xbox One-, Xbox 360- of
pc-spelers.

Slank ontwerp met hoge capaciteit
Het stijlvolle, compact ontwerp van de My Passport
X past ideaal bij de Xbox One of Xbox 360 zodat u
uw spelende stijl van leven met u mee kunt nemen
en er daarbij ook nog cool uitziet.

De betrouwbaarheid van WD
Uw gegevens zijn belangrijk, dus bouwt WD zijn
schijven voor duurzaamheid, schokbestendigheid
en betrouwbaarheid op de lange termijn. En dankzij
de kwaliteit van WD en onze beperkte garantie
(verschillend per land) heeft u ook gemoedsrust.

Productspecificaties
CAPACITEITEN EN MODELLEN
2 TB
Zwart
WDBCRM0020BBK

AFMETINGEN
2 TB
Hoogte: 4,33 in (110 mm)
Diepte: 0,83 in (20,96 mm)
Breedte: 3,21 in (81,6 mm)
Gewicht: 0,50 lb (0,23 kg)

BEDIENINGSHANDLEIDING

AANSLUITING

Voor het behalen van de USB 3.0 snelheid zijn een USB 3.0
host en USB 3.0 gecertificeerde kabel nodig.

INHOUD VAN HET PAKKET
Draagbare harde schijf
USB-kabel
Beknopte installatiegids

Gegevensoverdrachtssnelheid:1
USB 3.0 tot 5 Gb/s (max)
USB 2.0: max. 480 Mb/s (max)
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65 °C
1

USB 3.0
USB 2.0

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
Windows 8 of hoger, Windows 7, Windows
Vista®
Moet opnieuw worden geformatteerd voor Mac OS
X-besturingssystemen

BEPERKTE GARANTIE
1 jaar [VS, Canada, Latijns-Amerika]
2 jaar [Europa, Midden-Oosten, Afrika, India]

Dit product wordt niet aanbevolen of ondersteund door Microsoft Corporation.
WD, het WD-logo en My Passport zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen. Xbox One is een gedeponeerd merken of merk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De productspecificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. © 2015 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één gigabyte (GB) = één miljard bytes, en één terabyte = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of interface, megabit per seconde (Mb/s) = één miljoen bits per
seconde, en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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