MY PASSPORT
ULTRA

™

TAŞINABILIR HDD DEPOLAMA
Bugün için tasarlandı.
Yarın için hazır.
• Şık metal tasarım
• USB-C™ ile kullanıma hazır
• 5 TB¹’a kadar kapasite
• Cihaz yönetimi ve parola korumalı yedekleme
için yazılım²
• 256 bit AES donanım şifrelemesi
• 3 yıl sınırlı garanti3

USB-C™ teknolojisiyle donatılan
My Passport™ Ultra taşınabilir disk,
bilgisayarınızı tamamlayan modern bir metal
tasarımla depolama alanınızı genişletmek için
kolay bir yol sunar. Donanım şifrelemeli parola
koruması içeriğinizin güvenliğini arttırmaya
yardımcı olurken, sorunsuz bir tak ve çalıştır
depolama sağlamak için kutudan çıktığında
Windows® ile kullanıma hazırdır.

MY PASSPORT™ ULTRA
TAŞINABILIR HDD DEPOLAMA

Ürün Özellikleri
Şık Metal Tasarım

256 Bit AES Donanım Şifrelemeli Parola Koruması

Modern anotlanmış metali ve desenleri birleştiren My Passport™
Ultra taşınabilir disk, kişisel tarzınıza ve en yeni bilgisayarlara tam
olarak uyması için çok çeşitli renklerde bulunur.

Parola korumalı yerleşik 256 bit AES donanım şifrelemesi, dijital
yaşam içeriklerinizi güvende tutmaya yardımcı olur. Parola korumasını
etkinleştirmek için yazılımımızı² yükleyin ve parolanızı ayarlayın.

USB-C™ ile Kullanıma Hazır

Windows® ve Mac ile Kullanıma Hazır

USB-C™ teknolojisine sahip olan My Passport™ Ultra taşınabilir disk,
PC’niz için hızlı ve kolay depolama sunarken, ürünle birlikte gelen USB 3.2
Gen 1/USB 3.0 adaptör daha eski makinelere uyumlu olmasını sağlar.

Kullanımı Kolay Yedekleme Yazılımı
Yedekleme yazılımı² fotoğraflarınız, videolarınız veya işle ilgili
belgeleriniz için yedekleme rutininizi otomatikleştirerek, sizin için
önemli olan şeyleri korumayı kolaylaştırır. Sadece indirin, diskinizi
takın ve saatlik, günlük veya aylık programınızı ayarlayın.

My Passport™ Ultra, kutudan çıktığında tak ve çalıştır depolama
sunmak için Windows® için biçimlendirilmiştir. MacOS için NTFS
sürücüsünü de indirebilirsiniz, böylece yeniden biçimlendirmeden
işletim sistemleri arasında sorunsuzca çalışabilirsiniz.

3 Yıl Sınırlı Garanti3
My Passport™ Ultra diski, denenmiş ve gerçek WD bileşenleri
kullanılarak uzun süreli dayanıklılık için üretilir ve güvenebileceğiniz
emniyetli depolamayı sunmak için 3 yıl sınırlı garanti ile birlikte sunulur.

Ürün Teknik Özellikleri
KAPASİTELER VE MODELLER
5 TB
Mavi WDBFTM0050BBL
4 TB
Gümüş WDBFTM0040BSL
Mavi WDBFTM0040BBL
Altın WDBFTM0040BGD
2 TB
Gümüş WDBC3C0020BSL
Mavi WDBC3C0020BBL
Altın WDBC3C0020BGD
1 TB
Gümüş WDBC3C0010BSL
İÇERIKLER
• Taşınabilir sabit disk
• SuperSpeed USB-C™’den USB-C’ye
kablo (5 Gbps)
• USB-C’den USB-A’ya adaptör
• Cihaz yönetimi ve parola korumalı
yedekleme için yazılım²
• Hızlı kurulum kılavuzu
ARAYÜZ
USB 3.2 Gen 1/USB 3.0
USB 2.0

BOYUTLAR
4-5 TB
Uzunluk: 110 mm (4,33 inç)
Genişlik: 81,6 mm (3,21 inç)
Yükseklik: 20,96 mm (0,83 inç)
Ağırlık: 230 g (0,51 lb)

SİSTEM UYUMLULUĞU
Windows® 10+

1-2 TB
Uzunluk: 110 mm (4,33 inç)
Genişlik: 81,6 mm (3,21 inç)
Yükseklik: 12,8 mm (0,50 inç)
Ağırlık: 130 g (0,29 lb)

Uyumluluk, kullanıcının donanım
yapılandırmasına ve işletim sistemine
bağlı olarak farklılık gösterebilir

SINIRLI GARANTI3
3 yıl

macOS 11+’da okuma⁄yazma yapmak
için indirilebilir NTFS sürücüsü
(diğer ürünlerden zaten mevcut olmalıdır)

ÇALIŞMA SPESİFİKASYONLARI
Çalışma sıcaklığı:
5°C ila 35°C (41°F ila 95°F)
Çalışma dışı sıcaklık:
-20°C ila 65°C (-4°F ila 149°F)

+

¹ 1 TB = 1 trilyon bayt. Gerçek kullanıcı kapasitesi çalışma ortamına bağlı olarak daha az olabilir.
² İndirme ve kurulum gerekir. Hüküm ve koşullar geçerlidir. Kullanıcı hesabı kaydı gerekebilir.
3
Sınırlı garantinin süresi, ürünün satın alındığı ülkeye bağlıdır. Sınırlı garantimizin ayrıntılı şart ve hükümlerini, ayrıca bu bölgelerdeki belirli ülkelerin listesini görmek için http://support.wdc.com/warranty/policy.asp adresinden web sitemizi ziyaret edin.
Western Digital, Western Digital logosu, WD, WD logosu ve My Passport, Western Digital Corporation şirketinin veya iştiraklerinin ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Mac, Mac logosu ve macOS, Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
USB Type-C ve USB-C, USB Implementers Forum, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm markalar, ilgili sahiplerin mülkiyetidir. Ürün özellikleri
uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir. Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir.
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