
My Passport®

Edge™ for Mac®

Přenosné pevné disky

Ultratenký celokovový 
doplněk počítače 
MacBook Air.

Extrémně rychlý přenos dat

Kompatibilita s nástrojem  
Time Machine® od společnosti Apple®

Ochrana heslem a hardwarové šifrování

Ultratenký disk My Passport Edge for Mac se 
snadno vejde do kufříku, kapsy či kabelky, 
a přitom nabízí kapacitu potřebnou pro 
přenášení důležitých souborů na cestách.  
Nabízí ultrarychlé připojení pomocí rozhraní 
USB 3.0, ochranu heslem a hardwarové 
šifrování za účelem ochrany dat. Je kompatibilní 
s nástrojem Apple Time Machine pro rychlé 
a snadné zálohování. Díky elegantnímu 
kovovému provedení je ideálním společníkem 
počítače MacBook Air.
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EXTERNÍ PEVNÉ DISKY



My Passport Edge for Mac 
Přenosné pevné disky

Vlastnosti produktu

Technické údaje produktu
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Co se týče kapacity úložiště, jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Co se týče rychlosti přenosu nebo rozhraní, megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za 
sekundu a gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.
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Velmi elegantní design a vysoká 
kapacita
Tento ultratenký celokovový disk 
s tloušťkou pouhých 11 mm je rychlý 
a nabízí spoustu kapacity pro váš 
důležitý digitální obsah.

Extrémně rychlý přenos dat
Když je připojen k portu rozhraní 
USB 3.0, umožňuje přenosný pevný 
disk My Passport Edge číst a zapisovat 
soubory bleskovou rychlostí. Zkraťte 
dobu trvání přenosu dat až 3krát ve 
srovnání s rozhraním USB 2.0.*

*Rychlost může záviset na konfiguraci hardwaru 
a operačního systému uživatele.

Jedinečné hliníkové pouzdro
Odolné pouzdro z eloxovaného hliníku 
perfektně doplňuje počítače
MacBook Air.

Kompatibilita s rozhraním 
USB 3.0 i USB 2.0
V rámci jediného disku získáte 
kompatibilitu se současnými zařízeními 
s rozhraním USB 2.0 i extrémně 
rychlými zařízeními se standardem 
nové generace USB 3.0.

Odolné pouzdro chrání disk 
uvnitř
Víme, jak jsou vaše data důležitá. 
Proto jsou naše disky uvnitř 
navrženy tak, aby odpovídaly 
našim náročným požadavkům na 
životnost, odolnost proti nárazům 
a dlouhodobou spolehlivost. 
Zvnějšku jsou pak chráněny 
odolným pouzdrem, které bylo 
navrženo s důrazem na vzhled.

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

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

Kompatibilní s nástrojem  
Apple Time Machine
Produkt je připraven k použití  
s počítači Mac ihned po zakoupení  
a je kompatibilní s aplikací  
Apple Time Machine.

Napájení z portu USB
Disk je napájen přímo z portu USB 
v počítači. Samostatný zdroj napájení 
není zapotřebí.

ROzhRANí ROzMěRy KOMPATiBiliTA SE SySTéMy KAPAciTy A MODEly
USB 3.0
USB 2.0

Délka: 
Hloubka: 
Šířka: 
Hmotnost:  

112 mm
11 mm
83 mm
0,13 kg

HFS + J – Mac® OS X® Lion  
a Mountain Lion 
Pro systémy Windows® Vista, 
Windows 7 a Windows 8 je 
vyžadováno přeformátování.

500 GB WDBJBH5000ABK

OBSAh BAlENí PROVOzNí TEchNicKé úDAJE OMEzENá záRUKA
Přenosný pevný disk
Kabel USB
Software WD Security
Software WD Drive Utilities
Stručný průvodce instalací

Až 5 Gb/s v režimu USB 3.0
a až 480 Mb/s v režimu USB 2.0

Rychlost přenosu dat:1 Až 5 Gb/s
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota: -20 °C až 65 °C
1K zajištění plného výkonu rozhraní USB 3.0 je 
vyžadován hostitelský port USB 3.0 a certifikovaný 
kabel USB 3.0.

3 roky Celosvětově


