
My Book®

Essential™
Externe harde schijven

Slimme backup  
en opslag

Automatische, continue backup

Visueel backup controlecentrum

Wachtwoordbeveiliging en op hardware gebaseerde codering

Onze best verkopende My Book externe 
schijf is een elegante opslagoplossing met 
een hoge capaciteit voor alle hoofdstukken 
uit uw digitale leven. Onze nieuwste editie 
beschikt nu over visuele, makkelijk te 
gebruiken, automatische, continue  
backup software en drive lock beveiliging.
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Uw leven op één veilige plaats.

U ziet uw backup gebeuren. 
Zien is geloven. Dankzij de grafische 
weergave ziet u uw data soort bij soort 
en houdt u de voortgang van de backup 
in de gaten.

Bescherm uw gegevens automatisch 
Ontspan, uw gegevens zijn veilig. 
Automatische, continue backup maakt 
direct een tweede kopie wanneer u een 
bestand toevoegt of verandert.

Breng uw verloren bestanden zonder 
problemen terug 
Herstel uw waardevolle gegevens naar 
de oorspronkelijk locatie of u nu al 
uw gegevens kwijt bent of zonet een 
belangrijk bestand hebt overschreven.

Bepaal wat u wilt
Vanuit het WD SmartWare 
controlevenster stelt u zelf uw backup in, 
kiest u uw databeveiliging, controleert u 
uw data, bepaalt u het stroomverbruik, 
en nog veel meer.

Gestroomlijnd ontwerp
We hebben deze bekroonde schijven 
nu nog kleiner, gestroomlijnder en 
eleganter gemaakt.

Verlichte capaciteitmeter
Zie in een oogopslag hoeveel ruimte er 
op uw schijf over is.

Energiebesparing
My Book externe schrijven zijn 
bestemd om energie te besparen. WD 
GreenPower Technology™ verlaagt het 
stroomverbruik van de internet schijf 
tot 30%, een slaapmodus beperkt het 
stroomverbruik bij inactiviteit en de 
energiebesparende functie schakelt de 
schijf in en uit met uw computer.

Drive lock
Dankzij wachtwoordbeveiliging en  
256-bit hardware-encryptie kunt u er 
gerust op zijn dat uw data beveiligd is 
tegen ongewenste kijkers of diefstal.

USB 2.0 interface
Een eenvoudige aansluiting voor gemak 
en compatibiliteit onder meerdere 
computers.

Milieuvriendelijk
We hebben een kleine doos ontwikkeld 
die is gemaakt van gerecycled materiaal 
om zo afval te verminderen. We willen 
graag dat u de verpakking ook recyclet.
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IntErfacE afMEtInGEn SyStEEMcoMPatIBIlItEIt caPacItEIt
USB 2.0 Hoogte: 

Diepte: 
Breedte: 
Gewicht: 

48 mm
165 mm
135 mm
1,18 kg

Geformatteerd NTFS voor Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7 
Mac OS® X Tiger®, Leopard®, Snow 
Leopard™ (opnieuw formatteren noodzakelijk)

2 TB
1,5 TB

1 TB
750 GB
640 GB
500 GB

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

InhoUD Van hEt PakkEt BEStUrInGSSPEcIfIcatIES BEPErktE GarantIE
Externe harde schijf
WD SmartWare software
USB-kabel
Netadapter
Beknopte installatiegids

Snelheid gegevensoverdracht:1  
Tot 480 Mb/sec
Bedrijfstemperatuur: 5°C t/m 35°C
Temperatuur bij stilstand: -20°C t/m 65°C
1Er zijn een USB 2.0 host en USB 2.0 gecertificeerde 
kabel nodig om snelle USB-prestaties te behalen.

2 jaar 
2 jaar
3 jaar
3 jaar

Noord- en Zuid-Amerika
Europa / Midden Oosten / Afrika
APAC
Japan

Dankzij de grafische weergave ziet u uw 
data soort bij soort en wordt bevestigd 
dat er een backup is gemaakt van uw 
bestanden.


