My Passport®
AV-TV
Dysk do telewizora

Specjalnie zaprojektowany
dysk do nagrywania
programów TV.

Idealny do nagrywania programów TV wysokiej jakości
Wysokowydajny dysk twardy klasy AV
Zgodny z większością telewizorów z funkcją nagrywania

Podłącz ten dysk do telewizora wyposażonego
w funkcję nagrywania, aby nagrywać
i odtwarzać ulubione seriale, filmy i relacje
sportowe w najwyższej jakości. Oglądaj
ulubione programy, kiedy masz na nie ochotę.

My Passport AV-TV
Dysk do telewizora

Cechy produktu
Pełne wykorzystanie funkcji
nagrywania z telewizora

Dysk My Passport AV-TV podłączony
do telewizora z funkcją nagrywania
umożliwia nagrywanie ulubionych
programów telewizyjnych
i odtwarzanie ich w dowolnej
chwili. Nagrane programy można
wstrzymywać i przewijać za pomocą
pilota od telewizora. To rozrywka
według Twoich reguł i wtedy, kiedy
masz na nią ochotę.*
*Funkcję nagrywania realizuje telewizor, a nie
dysk My Passport AV-TV. Informacje o opcjach
nagrywania programów zawiera instrukcja
obsługi telewizora.

Specjalnie zaprojektowana
konstrukcja

Urządzenie My Passport AV-TV zawiera
specjalnie zaprojektowany dysk twardy
klasy AV i zapewnia najwyższą jakość
nagrywania i odtwarzania ulubionych
programów. To idealny dodatek do
telewizora z funkcją nagrywania.

Pełna zgodność

Dysk My Passport AV-TV obsługuje
interfejsy USB 3.0 i USB 2.0 i jest
specjalnie zaprojektowany do
przechowywania multimediów. Te
cechy zapewniają zgodność urządzenia
z większością odbiorników TV
z funkcją nagrywania i innych urządzeń
elektroniki użytkowej.
Aktualna lista zgodnych odbiorników
TV i urządzeń audio/wideo jest
dostępna na stronie internetowej
wd.com/mypassportavtv

Trwała konstrukcja

Dysk My Passport AV-TV został
specjalnie zaprojektowany do pracy
w wymagających środowiskach
strumieniowej transmisji wideo. Jest
niezawodny przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu.

Jednoczesne nagrywanie
i odtwarzanie przez interfejs
USB 3.0

Superszybki interfejs USB 3.0
umożliwia jednoczesne odtwarzanie
i nagrywanie strumieni HD (wymagany
odbiornik TV wyposażony w dwa
tunery). Nagrywaj ulubiony serial
komediowy, jednocześnie oglądając
mecz. Nie stracisz ani sekundy akcji.

Bezproblemowa instalacja

Dzięki niewielkim rozmiarom dysk
My Passport AV-TV idealnie mieści
się w domowym centrum rozrywki.
Dołączony zestaw do montażu
umożliwia łatwą instalację dysku na
tylnej ściance telewizora, gdzie będzie
pracował, nie rzucając się w oczy.

Zasilanie przez złącze USB

Dysk My Passport AV-TV jest zasilany
przez złącze USB w telewizorze
z funkcją nagrywania. Dzięki temu
zyskujesz dużo wolnego miejsca na
multimedia bez zbędnej plątaniny
kabli.

Dane techniczne produktu
Interfejs
USB 3.0
USB 2.0

Zawartość zestawu
Dysk do telewizora
Zasilacz
Kabel USB (2 m)
Skrócona instrukcja instalacji
Nóżki do instalacji w poziomie

Wymiary
Wysokość:
Głębokość:
Szerokość:
Masa:

0,73" (18,6 mm) (bez
nóżek)
4,86" (123,46 mm)
3,25" (82,66 mm)
0,41 funta (184,5 g) 1 TB
0,33 funta (148,1 g) 500 GB

Środowisko pracy
Szybkość przesyłania danych: Do 110
MB/s
Temperatura podczas pracy: 0°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania:
–40°C do 65°C

ZGODNE ODBIORNIKI TV Z FUNKCJĄ NAGRYWANIA
Panasonic®
Mitsubishi
Philips
Orion
Toshiba®
Hitachi Wooo
Sharp®
LG®
Sony®

Pojemności i modele
1 TB
WDBHDK0010BBK
500 GB
WDBHDK5000ABK

Aktualna lista zgodnych odbiorników TV i urządzeń
audio/wideo jest dostępna na stronie internetowej
wd.com/mypassportavtv
OGRANICZONA GWARANCJA
Cały świat: 2 lata

Western Digital, WD, logo WD i My Passport są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; absolutely jest znakiem towarowym firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły zostać
użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach. Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu i opakowania bez uprzedzenia. Okres obowiązywania ograniczonej
gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. Na stronie internetowej pod adresem http://support.wd.com/warranty można znaleźć szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji oraz listę krajów z podziałem na regiony.
© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego. Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub szybkości interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = jeden milion bajtów na
sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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