
O My Passport™ Go é a unidade SSD resistente 
construída para viajar. Com um amortecedor 
de proteção de borracha no exterior, uma 
unidade de estado sólido no interior e cabo 
integrado para conveniência, esta não é 
uma unidade comum. O My Passport Go 
é a unidade perfeita para levar a qualquer 
lugar com confiança.

MY PASSPORT™ 
GO
ARMAZENAMENTO PORTÁTIL

SSD robusto. 
Feito para viajar.

• Resistente a quedas de até 2 metros
• Unidade portátil tamanho de bolso com cabo integrado
• 2,5x mais rápida do que a maioria das unidades de disco 

rígido portáteis1 

• SSD durável no interior, sem peças móveis
• Backup automático2

• Funciona com computadores PC e Mac



MY PASSPORT™ GO
ARMAZENAMENTO PORTÁTIL

CAPACIDADES E MODELOS
1 TB*  Preto com acabamento cobalto 
WDBMCG0010BBT-WESN
 
1 TB*  Preto com acabamento âmbar 
WDBMCG0010BYT-WESN
 
500 GB*  Preto com acabamento cobalto 
WDBMCG5000ABT-WESN
 
500 GB*  Preto com acabamento âmbar 
WDBMCG5000AYT-WESN

CONTEÚDO
•  SSD portátil My Passport Go com cabo 

USB integrado
•   WD Discovery™ Software2 para 

WD Backup™ e software WD Drive Utilities™

• Guia de instalação rápida

INTERFACE
USB 3.0 (compatível com USB 2.0)

DIMENSÕES
Comprimento: 95 mm (3,70 pol.)
Largura: 67 mm (2,60 pol.)
Altura: 10 mm (0,39 pol.)
Peso: 55 g (0,12 lb)

ESPECIFICAÇÕES 
DE FUNCIONAMENTO
Temperatura operacional:
0°C a 35°C

Temperatura não operacional:
–20° C a 65° C

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA
•  Sistemas operacionais Windows® 10, 

Windows 8.1 ou Windows 7
• macOS Mojave, High Sierra ou Sierra
•  Pode exigir reformatação para outros 

sistemas operacionais

A compatibilidade pode variar de 
acordo com o sistema operacional e a 

GARANTIA LIMITADA
3 anos

*Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional.
1 Baseado em velocidade de leitura e em testes internos. Ao se tratar de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo. O desempenho varia dependendo de seus 
componentes de hardware e software e de suas configurações.
2 Necessária ativação pela Internet

WD, o logotipo da WD, My Passport, WD Discovery, WD Drive Utilities e WD Security são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou suas afiliadas nos EUA. Mac, o logotipo do Mac 
e macOS são marcas registradas da Apple, Inc.  
USB Type-C é uma marca comercial da USB Implementers Forum, Inc. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso 
prévio. As fotos apresentadas podem diferir dos produtos reais.
©2018 Western Digital Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 4078–705138–001 Janeiro de 2019

Especificações do produto

Resistente e durável
A unidade portátil My Passport Go tem um amortecedor de 
borracha que absorve choques e não tem nenhuma peça móvel, 
o que a torna resistente a quedas de até 2 metros e ajuda a manter 
seu conteúdo seguro contra pancadas e trepidações.

Compacto e integrado
Seu formato de bolso e o cabo integrado tornam a unidade 
My Passport Go incrivelmente conveniente para levar com você 
praticamente a todos os lugares, sem deixar componentes 
importantes para trás.

Desempenho de SSD
Mais de 2,5x mais rápido do que a maioria dos discos rígidos 
portáteis, a unidade portátil My Passport™ Go oferece 
desempenho de SSD de até 400 MB/s.1 

Portabilidade sem preocupações
Projetado e fabricado pela Western Digital, uma empresa 
líder em armazenamento, a unidade My Passport Go fornece 
a confiabilidade em que você pode confiar.

Totalmente compatível
Seja usando um computador PC ou Mac, sua unidade My Passport Go 
funciona com facilidade ao sair da embalagem e inclui software de 
backup automático2 para Windows e é também compatível com 
o Time Machine para backup do Mac (necessária reformatação).

Recursos do produto 


