
• Tecnologia NVMe™ ultrarrápida, com velocidades de leitura de até  

1050 MB/s1 e velocidades de gravação de até 1000 MB/s1

• Criptografia por hardware AES de 256 bits habilitada por senha 

• Resistente a choque e vibração. Resistente a quedas até 6,5 pés (1,98 m)

• Backup simples 

• Desenho elegante e compacto 

• Compatível com USB 3.2 Gen-2 e USB-C™ (USB-A para sistemas 

mais antigos)

Acelere tudo com o desempenho de SSD de último nível.

Salve, acesse e proteja o conteúdo que importa para você com o My Passport™ SSD, que dá 
a você velocidades de até 1050 MB/s1 e velocidades de gravação de até 1000 MB/s1 com a 
tecnologia NVMe™. Mantenha a sua produtividade fluindo com a criptografia por hardware 

habilitada por senha em um design de metal esguio e durável. Fácil de usar. Rápido como um raio.
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Recursos do produto
Desempenho acelerado
Desempenho de último nível em arquivos maiores e demanda de 
mais conteúdo. O My Passport™ SSD oferece velocidades de leitura 
de até 1050 MB/s1 e velocidades de gravação de até 1000 MB/s1, 
para que você possa acessar o seu mundo digital a qualquer tempo 
em qualquer lugar.

Proteção por senha com criptografia de hardware 
Seu mundo digital é inestimável. Ajude a manter os seus dados 
seguros com a criptografia por hardware AES de 256 bits e backup 
simples. 

Levando a durabilidade a novas alturas
Transporte seus dados com confiança. O My Passport™ SSD tem um 
design ousado em metal que é suficientemente forte para enfrentar o 
que você encontrar no seu caminho. Resistente a choque e vibração. 
Resistente a quedas até 6,5 pés (1,98 m). 

Backup simples
O software de backup2 incluído facilita a execução de backup simples 
de arquivos de grande capacidade para a sua unidade ou para a sua 
conta no serviço de nuvem.3 Configure e esqueça! Compatível com o 
Apple Time Machine (requer reformatação).

A nova imagem do desempenho do SSD
Projetado com estilo em uma gama de cores, encapsulado em um 
estojo de metal elegante, o  My Passport™ SSD é projetado desde 
o início para ser uma unidades de qualidade, dentro e fora, para 
oferecer desempenho confiável. É uma unidade construída com a 
confiabilidade da WD.

Compatibilidade imediata
Não é necessária configuração. Pronta para usar ao sair da 
embalagem, compatível com PC e Mac. Equipado com tecnologia 
USB 3.2 Gen-2, o My Passport™ SSD vem com um cabo USB-C™ e um 
adaptador USB-A para funcionar com sistemas antigos.

Capacidades e modelos

2 TB

Space Gray WDBAGF0010BGY  

Midnight Blue WDBAGF0010BBL 

Vermelho WDBAGF0010BRD

Rose Gold WDBAGF0010BGD 

Prata WDBAGF0020BSL

1 TB

Space Gray WDBAGF0010BGY  

Midnight Blue WDBAGF0010BBL 

Vermelho WDBAGF0010BRD

Rose Gold WDBAGF0010BGD

Prata WDBAGF0010BSL 

500 GB

Space Gray WDBAGF0010BGY  

Midnight Blue WDBAGF0010BBL 

Vermelho WDBAGF0010BRD

Rose Gold WDBAGF0010BGD 

Prata WDBAGF5000ASL

Conteúdo

• Unidade SSD portátil

• Cabo USB Type-C para Type-C 

(suporta USB 3.2 Gen 2).

• Adaptador USB Type-C para Type-A

• Software WD Discovery™ backup e 

proteção por senha

• Guia de instalação rápida

Interface

USB 3.2 Gen 2 (até 10 Gb/s)

USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gb/s)

USB 3.0 até 5 Gb/s

USB 2.0 até 480 Mb/s

Dimensões

Comprimento: 100 mm  

(3,94 pol.)

Largura: 55,0 mm (2,17 pol)

Altura: 9,0 mm (0,35 pol)

Peso: 45,7 g (0,10 lbs.)

Compatibilidade do sistema

Sistemas operacionais  

Windows® 10 ou Windows 8.1 

macOS Catalina, Mojave, ou High 

Sierra 

Pode ser necessária reformatação 

para outros sistemas operacionais. 

A compatibilidade pode variar de 

acordo com o sistema operacional 

e a configuração do hardware do 

usuário.

Garantia limitada

5 anos (em todo o mundo)

Precauções de manuseio 
Certifique-se de que o My Passport SSD não exceda a temperatura máxima de operação. Tenha cuidado ao remover o My Passport SSD do 
desktop/notebook, uma vez que o My Passport SSD pode ter aquecido. 
Mantenha o My Passport™ SSD afastado de pias, bebidas, banheiras, chuveiros, chuva e outras fontes de umidade. A umidade pode causar 
choques elétricos com qualquer dispositivo eletrônico. Não desmonte, esmague, estabeleça curto circuito nem incinere o My Passport SSD, 
pois isso pode causar incêndio, ferimentos, queimaduras ou outros perigos.

Western Digital, WD, o logotipo da WD, My Passport e WD Discovery são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital 
Corporation ou suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Mac, macOS e Time Machine são marcas comerciais da Apple, Inc. 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.

1 Ao se tratar de taxa de transferência 1 MB/s = um milhão de bytes por segundo. Baseado em testes internos, o desempenho pode variar 
dependendo do dispositivo host, das condições de uso, da capacidade da unidade e de outros fatores. 

2 Necessária ativação pela Internet 

3 Pode ser necessário um aplicativo ou registro na conta da nuvem. Os aplicativos e serviços da nuvem podem ser alterados, rescindidos ou 
interrompidos em qualquer momento e podem variar por país.
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