My Passport™ for Mac

Armazenamento HDD Portátil

• Design elegante, preparado para o Mac
• Compatível com USB-C™
• Até 5 TB1 de capacidade
• Inclui software2 para gerenciamento
do dispositivo e backup com
proteção de senha
• Criptografia de hardware
AES de 256 bits
• Unidade confiável construída
com a confiabilidade da WD®
e garantia limitada de 3 anos3

Toda viagem precisa de um passaporte.
A unidade My Passport™ for Mac é o armazenamento portátil confiável que complementa
perfeitamente seu estilo de vida em movimento. Compatível com USB-C™, a unidade
My Passport™ for Mac vem equipada para se conectar à tecnologia mais recente.
Com um design cheio de estilo que cabe na palma da mão, há espaço para armazenar,
organizar e compartilhar fotos, vídeos, músicas e documentos que preenchem a sua
vida. Acompanhado pelo software de backup² e pela proteção por senha, a unidade
My Passport for Mac ajuda a manter seus arquivos em segurança e sua vida avançando.
Compatível com Genius

wd.com

Backup realizado

Bloqueado

Estilo elegante

My Passport™ for Mac
Recursos do produto.
Compatível com Genius

Salvamento fácil

O armazenamento portátil My Passport™ for Mac funciona com
dispositivos Mac ao sair da caixa, o que facilita o seu movimento na sua
jornada. Basta arrastar e soltar arquivos ou configurar uma programação
de backup com o software de backup incluído² para ajudar a proteger
o conteúdo da sua vida digital: fotos, vídeos, músicas e documentos.

O armazenamento portátil My Passport™ for Mac inclui um
cabo SuperSpeed USB-A e um adaptador USB-A para USB-C™.
Com o SuperSpeed USB (5 Gbps), você pode iniciar rapidamente
o backup de tudo em sua vida.
Confiança contínua

Bloqueado
A criptografia AES de 256 bits por hardware integrada com proteção por
senha da unidade My Passport™ for Mac ajuda a proteger os conteúdos
da sua vida digital. Basta ativar a proteção por senha e definir sua própria
senha personalizada usando o software incluído².

Não há nenhuma previsão sobre o futuro de sua jornada. É por isso
que a WD® constrói unidades para atender aos exigentes requisitos
de durabilidade e confiabilidade a longo prazo. Além disso, ela vem
com uma garantia limitada de 3 anos3.

Compatível com Mac e Windows®
O My Passport™ for Mac está preparado para fornecer armazenamento
plug-and-play imediatamente. Você pode também trabalhar tanto com
Mac quanto com PC. Nós fornecemos um driver HFS+ para download
para sistemas Windows® 10+ para permitir que você grave e leia
em sua unidade sem necessidade de reformatação.

Especificações do produto.
Capacidades1 e Modelos
5 TB
Midnight
Blue

WDBA2F0050BBL

4 TB
Midnight
Blue

WDBA2F0040BBL

2 TB
Midnight
Blue

WDBA2D0020BBL

Conteúdo

Dimensões

Especificações de funcionamento

•
•
•
•

4 TB – 5 TB
Comprimento: 107,2 mm (4,22 pol.)
Largura: 75,00 mm (2,95 pol.)
Altura: 19,15 mm (0,75 pol.)
240 g (0,54 lb)

Temperatura operacional: de 5° C a 35° C
Temperatura não operacional:
de -20° C a 65° C

2 TB
Comprimento: 107,2 mm (4,22 pol.)
Largura: 75,00 mm (2,95 pol.)
Altura: 11,15 mm (0,44 pol.)
140 g (0,31 lb)

Driver HFS+ para download no macOS 11+
para leitura/gravação no Windows®10+.
A compatibilidade pode variar dependendo
d configuração de hardware e do sistma
operacional do usuário.

 isco rígido portátil
D
Cabo SuperSpeed USB-A (5 Gbps)
Adaptador de USB-A para USB-CTM
Software² para gerenciamento
de dispositivo e backup com
proteção por senha
• Guia de instalação rápida
Interface
USB-C™
USB 3.2. Gen 1/USB 3.0
USB 2.0

Os produtos da WD são instrumentos de precisão e, por isso, devem ser manuseados com cuidado enquanto estiverem sendo
desembalados e instalados. O manuseio incorreto, queda ou vibração pode danificar as unidades. Observe sempre as seguintes
precauções quando desembalar e instalar o produto de armazenamento externo:

Compatibilidade do sistema

Garantia Limitada3
3 anos (em todo o mundo)

• Não deixe cair nem agite a unidade
• Não mova a unidade enquanto ela estiver em funcionamento
¹ 1 TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real para o usuário pode ser menor, dependendo do ambiente operacional.
² Requer download e instalação. Termos e condições se aplicam. Pode ser necessário registro na conta do usuário.
³ O período da garantia limitada depende do país no qual o produto foi comprado. Visite nosso website em http://support.wdc.com/
warranty/policy.asp para ver os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada e uma lista dos países específicos
nessas regiões.
Western Digital, WD, o logotipo da WD e My Passport são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation
ou suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Mac e macOS são marcas comerciais da Apple, Inc. Windows é uma marca
comercial da Microsoft Corporation. USB -C é uma marca comercial da USB Implementers Forum. Todas as outras marcas são
propriedade de seus respectivos donos.
As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As fotos apresentadas podem diferir dos produtos reais.
© 2022 Western Digital Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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