MY PASSPORT
ULTRA

™

PRZENOŚNY MAGAZYN DANYCH

Stylowy magazyn danych.
Olśniewający.
• Wyjątkowa konstrukcja, która łączy w sobie
metaliczne i matowe wykończenie
• Oprogramowanie WD Discovery™ z funkcją
importowania danych z chmury lub konta
usługi społecznościowej, tworzenia kopii
zapasowych i ochrony hasłem
• Godny zaufania dysk stworzony zgodnie
z normami niezawodności WD
• 3-letnia ograniczona gwarancja

My Passport Ultra to przenośny magazyn
danych o wyjątkowej, stylowej konstrukcji,
która łączy w sobie metaliczne i matowe
wykończenie. Dzięki dużej pojemności bez
problemu pomieści on wszystkie Twoje ulubione
pliki. Opcja importowania danych z chmury lub
konta usługi społecznościowej oraz funkcja
tworzenia kopii zapasowych i ochrony hasłem
pomogą zapewnić bezpieczeństwo wszystkich
przechowywanych treści.

MY PASSPORT™ ULTRA

PRZENOŚNY MAGAZYN DANYCH

Cechy produktu
Wyjątkowa konstrukcja

Ochrona hasłem

Automatyczne kopie zapasowe

Funkcja importowania danych z chmury lub konta usługi
społecznościowej

Dysk My Passport Ultra łączy metaliczne i matowe wykończenie, a jego
wyjątkowa konstrukcja sprawia, że idealnie mieści się w dłoni, kieszeni lub
torebce. Dzięki temu zawsze możesz mieć przy sobie wszystko to, co jest
dla Ciebie ważne.

Oprogramowanie WD Backup™ umożliwia wykonywanie automatycznej
kopii zapasowej zdjęć, filmów, plików muzycznych i dokumentów
z systemu na dysk. Można w prosty sposób wybrać godzinę oraz
częstotliwość wykonywania kopii.

Wbudowane 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES oraz narzędzia
WD Security™ zapewniają bezpieczeństwo danych. Aby aktywować
szyfrowanie sprzętowe i ochronę danych, wystarczy skonfigurować
osobiste hasło.

Dołączone do zestawu oprogramowanie WD Discovery™ łączy się
z popularnymi serwisami społecznościowymi i umożliwiającymi
przechowywanie danych w chmurze, takimi jak Facebook, Instagram,
Dropbox oraz Google Drive™. Teraz możesz importować zdjęcia, filmy
i dokumenty na dysk My Passport Ultra, zabezpieczając tym samym
wszystkie elementy swojej aktywności w Internecie.

Dane techniczne produktu
POJEMNOŚCI I MODELE
4 TB Czarno-szary WDBFKT0040BGY
4 TB Biało-złoty WDBFKT0040BGD
3 TB Czarno-szary WDBFKT0030BGY
3 TB Biało-złoty WDBFKT0030BGD
2 TB Czarno-szary WDBTLG0020BGY
2 TB Biało-złoty WDBTLG0020BGD
1 TB Czarno-szary WDBTLG0010BGY
1 TB Biało-złoty WDBTLG0010BGD
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Przenośny dysk twardy
• Kabel USB 3.0
• Oprogramowanie WD Discovery™
dla WD Backup™, WD Security™
i WD Drive Utilities™
• Skrócona instrukcja instalacji
INTERFEJS
USB 3.0 do 5 Gb/s
USB 2.0 do 480 Mb/s

WYMIARY
3 TB – 4 TB
Długość: 110 mm (4,33 cala)
Szerokość: 81,5 mm (3,21 cala)
Wysokość: 21,5 mm (0,85 cala)
Masa: 250 g (0,54 funta)
1 TB – 2 TB
Długość: 110 mm (4,33 cala)
Szerokość: 81,5 mm (3,21 cala)
Wysokość: 13,5 mm (0,53 cala)
Masa: 140 g (0,31 funta)

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI
Format plików NTFS dla systemów
Windows® 10, 8.1 oraz 7
Praca z innymi systemami operacyjnymi
może wymagać sformatowania dysku.

OGRANICZONA
GWARANCJA
3 lata

Zgodność jest uzależniona od konfiguracji
używanego sprzętu i systemu operacyjnego.

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura podczas eksploatacji:
od 5°C do 35°C
Temperatura podczas
przechowywania:
od -20°C do 65°C
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