MY PASSPORT™ |
ULTRA FOR MAC

PRZENOŚNY MAGAZYN DANYCH HDD
Skonstruowany dziś
z myślą o przyszłości.
• Smukła metalowa obudowa
• Gotowy do pracy z USB-C™
• Pojemność do 5 TB¹
• Oprogramowanie² do zarządzania
urządzeniem i tworzenia kopii zapasowych
chronionych hasłem
• Szyfrowanie sprzętowe AES z kluczem
o długości 256 bitów
• 3-letnia ograniczona gwarancja³

Wyposażony w technologię USB-C™
przenośny dysk My Passport™ Ultra for
Mac zapewnia prosty sposób na zwiększenie
pojemności magazynu danych. Nowoczesna
metalowa obudowa dysku pasuje do
komputerów Mac, a fabryczne formatowanie
zapewnia kompatybilność z systemem macOS.

MY PASSPORT™ ULTRA FOR MAC
PRZENOŚNY MAGAZYN DANYCH HDD

Cechy produktu
Smukła metalowa obudowa
Dzięki nowoczesnej obudowie z anodyzowanego metalu o ciekawej
fakturze przenośny dysk My Passport™ Ultra for Mac doskonale
dopasowuje się zarówno do Twojego stylu, jak i do estetyki
najnowszych komputerów Mac.

Gotowość do pracy z USB-C™
Wykorzystując potencjał technologii USB-C™, przenośny dysk
My Passport™ Ultra for Mac umożliwia szybkie i łatwe przesyłanie
oraz przechowywanie danych z komputera Mac, podczas gdy
adapter USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 gwarantuje kompatybilność ze
starszymi urządzeniami.

Zgodność z systemami Mac i Windows®
Magazyn danych My Passport™ Ultra for Mac działa natychmiast
po uruchomieniu. Dzięki dołączonemu oprogramowaniu² możesz
korzystać jednocześnie z komputerów Mac i PC. Do naszego produktu
dołączamy sterownik HFS+ dla systemu Windows® 10+ (do pobrania),

który pozwala na odczyt i zapis danych na dysku My Passport™ Ultra
for Mac bez konieczności ponownego formatowania.

Ochrona hasłem z użyciem 256-bitowego szyfrowania
sprzętowego AES
Wbudowane 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES z ochroną
hasłem pomaga zagwarantować bezpieczeństwo Twoich treści
cyfrowych. Wystarczy aktywować zabezpieczenie hasłem i ustawić
własne hasło za pomocą naszego dołączonego oprogramowania².

3-letnia ograniczona gwarancja³
Dysk My Passport™ Ultra for Mac został skonstruowany
z wypróbowanych i oryginalnych podzespołów umożliwiających
długotrwałą pracę oraz jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją,
zapewniając niezawodne przechowywanie danych, któremu
możesz zaufać.

Dane techniczne produktu
POJEMNOŚCI I MODELE
5 TB srebrny WDBPMV0050BSL
4 TB srebrny WDBPMV0040BS
2 TB srebrny WDBKYJ0020BSL
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
• Przenośny magazyn danych My
Passport™ Ultra for Mac
• Kabel SuperSpeed USB-C™ do USB-C
(5 GB/s)
• Adapter USB-C – USB-A
• Oprogramowanie² do zarządzania
urządzeniem i tworzenia kopii
zapasowych chronionych hasłem
• Skrócona instrukcja instalacji
INTERFEJS
USB-C
USB 3.2 Gen-1
USB 3.0

WYMIARY
4 – 5 TB
Długość: 110 mm (4,33 cala)
Szerokość: 81,6 mm (3,21 cala)
Wysokość: 20,96 mm (0,83 cala)
Masa: 230 g (0,51 funta)
2 TB
Długość: 110 mm (4,33 cala)
Szerokość: 81,6 mm (3,21 cala)
Wysokość: 12,8 mm (0,50 cala)
Masa: 130 g (0,29 funta)

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI
OPERACYJNYMI
• macOS 11+
• Sterownik HFS+ do odczytu/zapisu
w systemie Windows® do pobrania.
• Zgodność jest uzależniona od
konfiguracji używanego sprzętu
i systemu operacyjnego.

OGRANICZONA GWARANCJA3
3 lata (wszystkie kraje)

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

¹1 TB = jeden bilion bajtów. Rzeczywista pojemność pozostająca do dyspozycji użytkownika może być mniejsza i zależy od środowiska systemu operacyjnego.
²Wymagane pobranie i instalacja. Obowiązują warunki umowy. Może być wymagana rejestracja konta użytkownika.
³Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. Na naszej stronie internetowej http://support.wdc.com/warranty/policy.asp są dostępne szczegółowe informacje o warunkach gwarancji oraz lista krajów w poszczególnych obszarach
świata.
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