
WD Nomad™

Odolné pouzdro 

Chrání před jakýmikoli 
negativními vlivy.

Odolá pádu z výšky přes 2,13 metry

Zabraňuje vniknutí vlhkosti a nečistot

Pohodlný otvor pro kabel USB

Někdy se vyplatí riskovat. Neplatí to však 
v případě, kdy může dojít ke ztrátě dat. 
WD Nomad je odolné pouzdro speciálně 
navržené tak, aby ochránilo váš přenosný disk 
My Passport®. Ať už fotografujete v poušti, 
podnikáte výpravu na Kilimandžáro, nebo 
si chcete za pochodu uložit třeba fotografie 
a videa svých dětí, toto odolné pouzdro 
vám poskytne tu nejlepší ochranu pro váš 
přenosný pevný disk My Passport. 



WD Nomad
Odolné pouzdro 

O produktu

Technické údaje produktu

Disk My Passport není součástí balení.
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Můžete ho vzít na cesty s sebou.
Odolnost proti nárazu
Toto pouzdro navržené pro fotografy, 
dobrodruhy, cestovatele nebo aktivní 
studenty je odolné proti nárazu  
a jeho povrch z polykarbonátu a vnitřní 
elastomerová výstelka absorbující otřesy 
chrání disk před poškrábáním a před 
následky pádu až ze 2,13 metrů.

Kroužek na karabinu 
Abyste měli disk stále po ruce,  
připevněte k tvarovanému kroužku 
karabinu, šňůrku nebo nylonové vlákno 
a pouzdro si zavěste na batoh nebo na 
kabelku.

Odolnost proti vlhkosti a prachu 
Odolná západka pouzdro bezpečně 
uzavře a silikonová výstelka vytvoří 
nepropustnou bariéru chránící před 
rozlitými tekutinami, vlhkostí, prachem 
a nečistotami.

Pohodlný otvor pro kabel USB 
Když chcete disk použít, díky otvoru 
pro konektor USB ho nemusíte vyjímat 
z pouzdra. Pouze připojte kabel USB – disk 
je připraven k použití a je stále chráněný. 
Otvor je vybaven unikátním těsnicím 
krytem, který zabraní vniknutí vlhkosti 
dovnitř, když není disk připojený.

Spolehněte se na předního 
výrobce na trhu
Společnost WD si uvědomuje, jak důležitá 
jsou pro vás data, která si ukládáte na 
disk, a proto se je snažíme chránit. Již 
dlouhou dobu jsme předním výrobcem 
paměťových zařízení a naše odborné 
znalosti jsme využili při navrhování 
pouzdra WD Nomad. Můžete se tedy 
spolehnout, že disk je uvnitř odolného 
pouzdra v bezpečí. 

Speciálně navrženo pro disky  
My Passport 
Speciálně navrženo pro ochranu těchto 
modelů disku My Passport.

WDBAAA, WDBAAB, WDBAAC,  
WDBABM, WDBABW, WDBACX,  
WDBACY, WDBBEP, WDBBXV,  
WDBGCH, WDBKXH, WDBL1D. 

Není kompatibilní s 2 TB modely disku  
My Passport (WDBKKF, WDBY8L) a modely 
řady My Passport Studio.

OBSah BaleNí ROzMěRy KOMPaTiBilNí DiSKy ČíSlO MODelU
Odolné pouzdro
Podložky
Rychlý průvodce instalací

Délka: 
Šířka: 
Výška: 
Hmotnost:

147,5 mm 
112 mm 
36 mm
0,17 kg

My Passport WDBKXH, WDBBEP
My Passport Essential™ WDBACY, WDBAAA
My Passport Essential SE WDBACX, WDBABM
My Passport Elite™ WDBAAC
My Passport for Mac® WDBAAB, WDBGCH, WDBL1D
My Passport SE for Mac WDBABW, WDBBXV

WDBGRD0000NBK-NASN Severní a Jižní Amerika/Austrálie
WDBGRD0000NBK-EASN EMEA
WDBGRD0000NBK-PASN – APAC

OMezeNá záRUKa
Celosvětová po dobu 2 let

Omezená záruka se vztahuje pouze na odolné pouzdro WD Nomad.  
Tato záruka se nevztahuje na škody na předmětech uložených nebo 
přenášených v odolném pouzdře WD Nomad. Podrobné podmínky omezené 
záruky najdete na webové stránce westerndigital.com.

 

2,13 m*


