MY PASSPORT

™

PRZENOŚNY MAGAZYN DANYCH

Doskonały magazyn
danych stworzony
z myślą o Twoich
danych
• Automatyczne kopie zapasowe
dzięki oprogramowaniu
WD Backup™
• Ochrona hasłem i szyfrowanie
sprzętowe
• Nowy wygląd

My Passport to godny zaufania przenośny magazyn danych, który jest idealny dla osób
będących w ciągłym ruchu. Zaprojektowany tak, aby mieścił się w dłoni i jednocześnie
był w stanie pomieścić ogromną liczbę zdjęć, filmów, plików muzycznych i dokumentów.
Dysk My Passport pomaga chronić pliki dzięki oprogramowaniu WD Backup oraz
zabezpieczeniu hasłem.

MY PASSPORT™

PRZENOŚNY MAGAZYN DANYCH

Cechy produktu
Automatyczna kopia zapasowa

Dysk My Passport zawiera oprogramowanie WD Backup, które pomaga
chronić zapisane zdjęcia, filmy, muzykę oraz dokumenty przed utratą.
Możliwe jest automatyczne wykonywanie kopii zapasowej zgodnie
z harmonogramem. Wystarczy wybrać godzinę oraz częstotliwość, aby
wykonywać kopię zapasową najważniejszych plików na dysku My Passport.

Zabezpieczenie hasłem i szyfrowanie sprzętowe

Dysk My Passport posiada funkcję 256-bitowego szyfrowania sprzętowego
AES oraz oprogramowanie WD Security™ zapewniające bezpieczeństwo
danych i ochronę prywatności. Wystarczy aktywować zabezpieczenie
hasłem i wybrać swoje własne hasło. Można również dodać wiadomość
„Zwrócić, jeśli znaleziono” wyświetlaną w oknie, w którym wpisuje się
hasło, aby łatwiej odzyskać dysk w przypadku jego zgubienia.

Nowy wygląd

Elegancki dysk My Passport jest dostępny w wielu pięknych,
odważnych kolorach. Wybierz ten, który pasuje do Ciebie najbardziej.

Łatwość obsługi

Przenośny magazyn danych My Passport jest gotowy do użycia zaraz
po wyjęciu z opakowania, można więc od razu zacząć przesyłać pliki
oraz tworzyć ich kopie zapasowe. Jest wyposażony w oprogramowanie
konieczne do ochrony danych, w tym WD Backup oraz WD Security.

Dane techniczne produktu
POJEMNOŚCI I
4 TB
Czarny
Niebieski
Czerwony
Biały
Pomarańczowy
Żółty

MODELE
WDBYFT0040BBK
WDBYFT0040BBL
WDBYFT0040BRD
WDBYFT0040BWT
WDBYFT0040BOR
WDBYFT0040BYL

3 TB
Czarny
Niebieski
Czerwony
Biały
Pomarańczowy
Żółty

WDBYFT0030BBK
WDBYFT0030BBL
WDBYFT0030BRD
WDBYFT0030BWT
WDBYFT0030BOR
WDBYFT0030BYL

2 TB
Czarny
Niebieski
Czerwony
Biały
Pomarańczowy
Żółty

WDBYFT0020BBK
WDBYFT0020BBL
WDBYFT0020BRD
WDBYFT0020BWT
WDBYFT0020BOR
WDBYFT0020BYL

1 TB
Czarny
Niebieski
Czerwony
Biały
Pomarańczowy
Żółty

WDBYNN0010BBK
WDBYNN0010BBL
WDBYNN0010BRD
WDBYNN0010BWT
WDBYNN0010BOR
WDBYNN0010BYL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
•P
 rzenośny dysk twardy
•K
 abel USB 3.0
•O
 programowanie WD Discovery™
dla WD Backup™, WD Security™
i WD Drive Utilities™
•S
 krócona instrukcja instalacji

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 (wszystkie kraje)

INTERFEJS
USB 3.0
USB 2.0
WYMIARY
2 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
Długość: 110 mm (4,33 cala)
Szerokość: 81,5 mm (3,21 cala)
Wysokość: 16,3 mm (0,64 cala)
Masa: 170 g (0,37 funta)
ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura podczas eksploatacji:
od 5°C do 35°C
Temperatura podczas
przechowywania:
od -20°C do 65°C
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