
My Passport® 

pro systémy Mac®

Přenosné pevné disky

Přenosná úložiště pro 
systémy Mac

Elegantní, kompaktní provedení 

Kompatibilní s nástrojem Time Machine® společnosti Apple®

Ochrana heslem a hardwarové šifrování

Disk My Passport pro systémy Mac byl navržen 
pro uživatele systému Mac, kteří vyžadují velkou 
kapacitu v malém provedení. Je ideálním 
společníkem počítače MacBook® a nabízí obrovský 
prostor pro všechny vaše soubory. Zabezpečte své 
soubory proti neoprávněnému použití pomocí 
ochrany heslem a hardwarového šifrování. 
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EXTERNÍ PEVNÉ DISKY



My Passport pro systém Mac 
Přenosné pevné disky

Vlastnosti produktu

Technické údaje produktu

Elegantní, kompaktní provedení
Kompaktní provedení a obrovské úložiště 
předurčují tento produkt, aby se stal 
ideálním společníkem, ať jste grafický 
profesionál, student nebo pokud jste 
neustále v terénu.

Rozhraní USB 2.0
Pohodlně řešené napájení 
prostřednictvím rozhraní USB 2.0 zajistí 
rychlé připojení k počítači Mac a přístup 
k souborům. Není tedy nutné nosit 
s sebou napájecí adaptér. 

WD Security™
Nástroj WD Security vám umožní 
nastavit ochranu heslem a hardwarové 
šifrování disku a ochránit tak soubory 
před neoprávněným přístupem nebo 
použitím.

Nástroje WD Drive Utilities™ 
Pomocí nástrojů WD Drive Utilities 
můžete disk zaregistrovat, nastavit 
časovač, spustit diagnostiku nebo využít 
další funkce.

Formátováno pro systém Mac
Systém HFS+ Journaled zajišťuje 
okamžitou provozuschopnost při použití 
s počítačem Mac. Je možné provést 
přeformátování pro systém Windows®.

Kompatibilní s nástrojem  
Time Machine společnosti Apple
Zálohujte soubory pomocí aplikace 
Apple Time Machine.

Kvalita produktů WD v každém 
ohledu
Víme, jak jsou vaše data důležitá. 
Proto jsou naše disky použité uvnitř 
navrženy tak, aby odpovídaly našim 
náročným požadavkům na životnost, 
odolnost proti nárazům a dlouhodobou 
spolehlivost. Navíc jsou disky chráněny 
odolným pouzdrem, které bylo navrženo 
s důrazem na vzhled a ochranu. 

KAPAciTy A MoDEly 500 GB RozMěRy 750 GB RozMěRy 1 TB RozMěRy
500 GB 
750 GB
1 TB

WDBL1D5000ABK
WDBBXV7500ABK
WDBBXV0010BBK

Výška: 
Hloubka: 
Šířka: 
Hmotnost: 

15,0 mm 
82,1 mm
110,6 mm
0,14 kg

Výška: 
Hloubka: 
Šířka: 
Hmotnost:

0,19 mm
82,3 mm
110,8 mm
0,19 kg

Výška: 
Hloubka: 
Šířka: 
Hmotnost:

21 mm
82,3 mm
110,8 mm
0,23 kg

oBSAh BAlENí PRoVozNí TEchNicKé úDAjE KoMPATiBiliTA SySTéMU oMEzENÁ zÁRUKA
Přenosný pevný disk 
Kabel USB
Rychlý průvodce instalací

Rychlost přenosu dat:1 až 480 Mb/s 
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota: –20 °C až 65 °C
1K zajištění plného výkonu vysokorychlostního rozhraní USB 
je vyžadován certifikovaný kabel USB SB 2.0.

Formátováno systémem HFS+ 
výkon Journaled
Mac OS® X, Leopard®,  
Snow Leopard™, Lion™

2 roky 

3 roky

Severní a Jižní  
Amerika/EMEA 
APAC/Japonsko

RozhRANí
USB 2.0

Western Digital, WD, logo WD, My Passport a Put Your Life On It jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. WD Security a WD Drive Utilities jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. 
Ostatní zde zmíněné známky jsou majetkem jiných společností. Zobrazené fotografie se mohou od skutečných produktů lišit. Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích světa. Všechny technické údaje o produktech a obaly produktů mohou 
být bez upozornění změněny. Délka omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt zakoupen. Bližší informace o smluvních podmínkách omezené záruky a seznam specifických zemí v těchto regionech naleznete na adrese  
http:support.wdc.com/warranty.
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Co se týče kapacity úložiště, jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů a jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Co se týče rychlosti přenosu a rozhraní, megabajt za 
sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu a gigabajt za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.
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