MY PASSPORT
ULTRA

™

อุุ ปกรณ์์จัด
ั เก็็บข้้อมููล HDD แบบพกพา
สร้้างขึ้้�นสำำ�หรัับวัันนี้้�
แต่่ก้้าวล้ำำ��สู่อ
่� นาคต
• ดีีไซน์์เมทััลที่่�สวยทัันสมััย
• มาพร้้อมกัับ USB-C™
• ความจุุสูงสุ
ู ด
ุ 5 TB¹
• ซอฟต์์แวร์์² เพื่่� อการจััดการอุุ ปกรณ์์และการสำำ�รอง
ข้้อมููล พร้้อมการปกป้้องด้้วยรหััสผ่่าน
• การเข้้ารหััสฮาร์์ดแวร์์ 256 บิิต
• การรัับประกัันแบบจำำ�กััดเงื่่�อนไขนาน 3 ปีี3

ด้้วยเทคโนโลยีี USB-C™ ทำำ�ให้้ไดรฟ์์แบบพกพา
My Passport™ Ultra มอบวิิธีง่
ี า่ ยๆ ในการเพิ่่ม
� พื้้�นที่่�
จััดเก็็บของคุุณ พร้้อมด้้วยการออกแบบสไตล์์เมทััลที่่�
ทัันสมััยและเข้้ากัน
ั ได้้ดีกั
ี บ
ั พีีซีข
ี องคุุณ อุุปกรณ์์พร้้อม
ใช้้ได้้กับ
ั Windows® ทัันทีีที่่นำ
� �ำ ออกจากกล่่อง โดยเป็็น
อุุปกรณ์์จัด
ั เก็็บข้้อมููลแบบเสีียบและใช้้งานได้้เลย และ
ยัังมีก
ี ารป้้องกัันด้้วยรหััสผ่่านพร้้อมการเข้้ารหััส
ฮาร์์ดแวร์์เพื่่� อช่่วยเพิ่่ม
� ความปลอดภััยให้้เนื้้�อหาของคุุณ

MY PASSPORT™ ULTRA
อุ ปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูล HDD แบบพกพา

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ดีไซน์เมทัลที่สวยทันสมัย

ป้ องกันด้วยรหัสผ่านที่มีการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ AES 256 บิต

มาพร้อมกับ USB-C™

พร้อมใช้งานสำ�หรับ Windows® และ Mac

ไดรฟ์ แบบพกพา My Passport™ Ultra มีการออกแบบสไตล์เมทัลที่สวยทัน
สมัย ให้เลือกหลายสีเพื่อเข้ากับสไตล์สว่ นตัวของคุณและเครื่องคอมพิวเตอร์รน
ุ่
ล่าสุดได้อย่างไร้ท่ีติ

สร้างขึ้นด้วยการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ AES 256 บิต พร้อมการป้ องกันด้วยรหัสผ่าน
้ อฟต์แวร์
จึงชว่ ยรักษาเนื้อหาของชีวต
ิ ดิจท
ิ ัลของคุณไว้ให้ปลอดภัย เพียงติดตังซ
่
้
ของเรา² และตังค่ารหัสผ่านของคุณเพือเปิ ดใช้งานการปกป้ องด้วยรหัสผ่าน

รุน
่ เก่าได้

My Passport™ Ultra ฟอร์แมตมาสำ�หรับ Windows® โดยเป็ นอุ ปกรณ์จด
ั
เก็บข้อมูลแบบเสียบและใช้งานได้เลย หลังจากที่นำ�ออกจากกล่อง คุณสามารถ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ NTFS สำ�หรับ macOS เพื่อสลับใช้งานระบบปฏิบต
ั ิการได้
อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องฟอร์แมตใหม่

ซอฟต์แวร์ส�ำ รองข้อมูลที่ใช้งานง่าย

การรับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไขนาน 3 ปี 3

ด้วยเทคโนโลยี USB-C™ ทำ�ให้ไดรฟ์ แบบพกพา My Passport™ Ultra สามารถ
มอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและใช้งานง่ายสำ�หรับพีซข
ี องคุณ และมาพร้อม
อะแดปเตอร์ USB 3.2 Gen1/USB 3.0 เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานกับเครื่อง

ไม่วาจ
่ ะเป็ นรูปถ่าย วิดีโอ หรือเอกสารธุรกิจ ซอฟต์แวร์ส�ำ รองข้อมูล² จะช่วยให้คณ
ุ
สามารถปกป้ องเนื้อหาที่สำ�คัญได้อย่างง่ายดาย โดยการทำ�ให้กิจวัตรการสำ�รอง
้ เสียบไดรฟ์ ของคุณ
ข้อมูลของคุณเป็ นแบบอัตโนมัติ เพียงแค่ดาวน์โหลด จากนัน
้ ตารางเวลาให้เป็ นแบบรายชัว่ โมง รายวัน หรือรายเดือน
และตัง

้
่
ไดรฟ์ แบบพกพา My Passport™ Ultra สร้างขึนโดยใช้
สว่ นประกอบทีทนทาน
่
ของ WD เพอให้
ื สามารถใช้งานได้ยาวนาน และมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำ�กัด
่ ่อถอ
่ึ ณวางใจได้
เงื่อนไขนาน 3 ปี เพ่อส่
ื งมอบอุปกรณ์จด
ั เก็บข้อมูลทีเชื
ื ได้ซงคุ

ข้อมูลจำ�เพาะของผลิตภัณฑ์
ความจุ และรุน
่
5 TB
สีน้ำ�เงิน WDBFTM0050BBL
4 TB
สีเงิน WDBFTM0040BSL
สีน้ำ�เงิน WDBFTM0040BBL
สีทอง WDBFTM0040BGD
2 TB
สีเงิน WDBC3C0020BSL
สีน้ำ�เงิน WDBC3C0020BBL
สีทอง WDBC3C0020BGD
1 TB
สีเงิน WDBC3C0010BSL
สารบัญ
• ฮาร์ดไดรฟ์ แบบพกพา
• สาย SuperSpeed USB-C™ to USB-C
(5Gbps)
• อะแดปเตอร์ USB-C to USB-A
• ซอฟต์แวร์² เพื่อการจัดการอุ ปกรณ์และการ
สำ�รองข้อมูล พร้อมการปกป้ องด้วยรหัสผ่าน
้ ฉบับย่อ
• ค่ม
ู อ
ื การติดตัง
อินเทอร์เฟซ
USB 3.2 Gen 1/USB 3.0
USB 2.0

ขนาด
4-5 TB
ความยาว: 110 มม. (4.33 นิ้ว)
ความกว้าง: 81.6 มม. (3.21 นิ้ว)
ความสูง: 20.96 มม. (0.83 นิ้ว)
น้ำ �หนัก: 230 ก. (0.51 ปอนด์)
1-2 TB
ความยาว: 110 มม. (4.33 นิ้ว)
ความกว้าง: 81.6 มม. (3.21 นิ้ว)
ความสูง: 12.8 มม. (0.50 นิ้ว)
ความกว้าง: 130 กรัม (0.29 ปอนด์)

การรับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไข3
3 ปี

ความเข้ากันได้กับระบบ
Windows® 10+
่
่ าน/เขียนบน
ไดรเวอร์ NTFS ทีดาวน์
โหลดได้เพืออ่
่ื
macOS 11+ (ควรมีอยูแ่ ล้วจากผลิตภัณฑ์อนๆ)
ความเข้ากันได้อาจแตกต่างกันไปตามการ
กำ�หนดค่าฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบต
ั ิการของผูใ้ ช้

ข้อมูลจำ�เพาะขณะทำ�งาน
อุ ณหภูมข
ิ ณะทำ�งาน:
อุ ณหภูมข
ิ ณะไม่ทำ�งาน 5°C ถึง 35°C
(41°F ถึง 95°F)
-20°C ถึง 65°C (-4°F ถึง 149°F)

+

¹ 1 TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุในการใช้งานจริงอาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยูก
่ ับสภาพแวดล้อมในการปฏิบต
ั ิงาน
² ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง อยูภ
่ ายใต้ขอ
้ กำ�หนดและเงื่อนไข อาจจำ�เป็ นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้
3
่
ข้อกำ�หนดของการรับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไขขึ้นอยูก
่ ับประเทศที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์น้ัน โปรดเยียมชมเว็
บไซต์ของเราที่ http://support.wdc.com/warranty/policy.asp สำ�หรับรายละเอียดของข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไขของเราและรายชื่อ
ประเทศในภูมภ
ิ าคต่างๆ
Western Digital, โลโก้ Western Digital, WD, โลโก้ WD และ My Passport เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Western Digital Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐฯ และ/หรือในประเทศอื่นๆ ขณะที่ Mac, โลโก้ Mac และ macOS เป็ น
เครื่องหมายการค้าของ Apple, Inc.
USB Type-C และ USB-C เป็ นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum, Inc. Windows เป็ นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็ นทรัพย์สน
ิ ของเจ้าของที่ 05/22
่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำ�เพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลียนแปลงได้
โดยไม่แจ้งล่วงหน้า รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

