MY PASSPORT
WIRELESS SSD
™

ARMAZENAMENTO MÓVEL
COM WI-FI®
Cópia do cartão em
um toque. Durabilidade
resistente a choques.
• Leitor de cartão SD™ integrado com botão
de cópia com um toque
• SSD interno durável e resistente a choques
• Bateria para o dia todo (até 10 horas*)
• Reproduza vídeos 4K*** e visualize fotos
por wireless com o aplicativo móvel
My Cloud™

O My Passport™ Wireless SSD é uma unidade
portátil completa que ajuda a preservar fotos e
vídeos capturados em suas câmeras e drones.
O botão de cópia em um toque permite que
você faça backup de fotos e vídeos com o
leitor de cartão SD™ integrado ou com a porta
USB integrada sem necessidade de um laptop
ou de software adicional.

MY PASSPORT WIRELESS SSD

ARMAZENAMENTO MÓVEL COM WI-FI®

Recursos do produto
Leitor de cartão SD integrado

Vida útil da bateria para todo o dia

Um leitor de cartão SD integrado com velocidades de leitura
de até 65 MB/s** e botão de cópia com um toque facilitam
o backup de fotos e vídeos a partir de um cartão SD sem
necessidade de um computador ou de software adicional.

O My Passport Wireless SSD tem até 10 horas* de uso contínuo.
Leve-o em uma tomada de dia inteiro, fique no campo por
mais tempo. Leve em uma viagem longa, reproduza vídeos
continuamente na estrada ou durante o voo.

Durabilidade do estado sólido

Acesso e reprodução de 4K por wireless

Com um SSD interno e amortecedor de proteção externo,
seu conteúdo é protegido contra choque, vibrações e
quedas de até 1 metro, mesmo quando a unidade está
em operação.

Velocidades de transferência rápidas do SSD
Aproveite as velocidades rápidas de acesso e as taxas de
transferência (leitura de até 390 MB/s) ao usar a porta USB 3.0
para mover arquivos de e para computadores PC e Mac.

O My Passport Wireless SSD cria sua própria conexão Wi-Fi
802.11ac rápida para que você possa conectar por wireless
à sua unidade para acessar e visualizar fotos salvas ou
reproduzir vídeo 4K*** com qualidade diretamente para seu
telefone ou tablet usando o aplicativo My Cloud.*

Suporte a imagens RAW
Visualize imagens RAW em seu telefone ou tablet, e
exporte para edição com aplicativos de terceiros. Visite
support.wd.com para obter uma lista completa de imagens
RAW suportadas.

Especificações do produto
INTERFACE
1x USB 2.0 (porta Host)
1x USB 3.0
1 x SD slot de cartão
1x1 Wireless-AC e 1x1 Wireless-N
integrados
CONTEÚDO DO KIT
• Dispositivo My Passport Wireless SSD
• Amortecedor de proteção
contra quedas
• Cabo USB
• Adaptador de alimentação por USB
• Guia de instalação rápida
DIMENSÕES - 250 GB E 500 GB
Altura: 1,18 pol (30,0 mm)
Profundidade: 5,31 pol (135,00 mm)
Largura: 5,31 pol (135,00 mm)
Weight: 0,97 lb (0,44 kg)

ESPECIFICAÇÕES DE
FUNCIONAMENTO
Temperatura operacional:
0 °C a 35 °C, 10% a 80% UR
Temperatura não operacional:
-20 °C a 60 °C, 5% a 90% UR
Voltagem de entrada CA
(adaptador de CA)
90-260 VAC frequência de
entrada CA 47-63 Hz

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA
• Windows 7, 8. 1 ou 10
• macOS v10.11, 10.12, ou 10.13
• iOS 9+ e Android™ 4.4+
• Dispositivos habilitados para
DLNA™/UPnP™ ou Plex™
para reprodução

CAPACIDADES E MODELOS
250 GB
WDBAMJ2500AGY
500 GB
WDBAMJ5000AGY
1 TB
WDBAMJ0010BGY
2 TB
WDBAMJ0020BGY

A compatibilidade pode variar de
acordo com o sistema operacional e a
configuração do hardware do usuário.

Saída CC:
12 W 5,1 V+/- 5%, 2,4 A com
conector USB Type A
GARANTIA LIMITADA

2 anos em todo o mundo

DIMENSÕES - 1 TB E 2 TB
Altura: 1,18 pol (30,0 mm)
Profundidade: 5,31 pol (135,00 mm)
Largura: 5,31 pol (135,00 mm)
Peso: 1,01 lb (0,46 kg)
WD, o logotipo da WD, My Cloud e My Passport são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Wi-Fi é uma mara registrada da Wi-Fi Alliance®. A marca SD é uma marca registrada da SD-3C, LLC.
macOS e logotipo do Mac são marcas registradas da Apple Inc. Plex é uma marca comercial da Plex e é usada sob licença. Android é ma marca registrada da Google Inc. iOS é ma marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países, e é usada sob licença pela Apple Inc. DLNA
é uma marca registrada da Digital Living Network Alliance. UPnP é uma marca de certificação registrada e não registrada do Open Interconnect Consortium, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos donos.
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. 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. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As fotos apresentadas podem diferir dos produtos reais.
©2017 Western Digital Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
*Baseado na reprodução de vídeo HD 720p, 3 Mbps para um dispositivo através de Wi-Fi 2,4 GHz banda única. A duração real da bateria depende do tamanho, tipo e formato do arquivo, taxa de bits, dispositivos conectados, conectividade Wi-Fi, configurações e outros fatores.
**O desempenho varia com base na classe de velocidade do cartão SD e das especificações de leitura/gravação.
***Reprodução 4K exige um reprodutor nativo no dispositivo móvel, com suporte a codec para arquivos de vídeo 4K e é sujeita às capacidades do dispositivo móvel, de componentes de hardware e software e de configurações.
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