
WD Nomad™ 

Robuuste hoes 

Gemaakt voor de harde 
realiteit van het leven.

Bestand tegen vallen van 2 meter hoogte

Houdt vocht en vuil buiten

Handige opening voor de USB-kabel

Sommige risico's zijn er om genomen te 
worden. Het verliezen van uw bestanden 
hoort daar niet bij. WD Nomad is een 
robuuste hoes die speciaal ontworpen is 
voor de bescherming van uw draagbare 
My Passport®-schijf. Of u nu aan het 
fotograferen bent in de woestijn, de 
Kilimanjaro aan het beklimmen bent of een 
drukke moeder bent die de foto's en video's 
van de kinderen bewaart, deze robuuste 
hoes biedt de ultieme bescherming voor uw 
draagbare My Passport-schijf. 



WD Nomad
Robuuste hoes 

Productkenmerken

Productspecificaties

My Passport-schijf niet inbegrepen.

En u kunt hem meenemen.
Stootbestendig
Ontworpen voor fotografen, avonturiers, 
reizigers en studenten die onderweg 
zijn, deze duurzame hoes is gemaakt 
van stootbestendig polycarbonaat aan 
de buitenkant en een schokdempend 
kussen van elastomeer aan de 
binnenkant om de schijf in de hoes te 
beschermen tegen krassen en vallen 
van een hoogte van 2,13 m.

Ring voor karabijnhaak 
Bevestig een karabijnhaak, kabel of 
nylonriem aan de gegoten ring en hang 
de hoes aan uw rugzak of tas voor het 
gemak van snelle toegankelijkheid.

Vocht- en stofbestendig
De hoes wordt stevig gesloten met een 
robuuste sluiting en de siliconenvoering 
zorgt voor een nauwsluitende barrière tegen 
gemorste vloeistoffen, vocht, stof en vuil. 

Handige opening voor de  
USB-kabel 
Met een opening voor de USB-aansluiting 
van uw schijf hoeft u de schijf niet uit 
de hoes te halen om deze te kunnen 
gebruiken. Sluit de USB-kabel aan en 
de schijf is klaar voor gebruik, volledig 
beschermd. Deze opening beschikt ook 
over een unieke verzegeling om vocht 
buiten te houden wanneer de schijf niet is 
aangesloten.

Vertrouw op de marktleider
WD begrijpt hoe belangrijk de 
gegevens zijn die u toevertrouwt aan 
onze schijven en we zijn toegewijd 
aan de bescherming ervan. We 
zijn al jaren een marktleider op het 
gebied van opslag en we hebben 
deze expertise gebruikt voor het 
ontwerp van de WD Nomad zodat 
u er zeker van kunt zijn dat uw harde 
schijf beschermd is in zijn robuuste 
hoes. 

Speciaal ontworpen voor de 
harde schijven van My Passport 
Specifiek ontworpen ter bescherming 
van de harde schijven My Passport 
Essential™, My Passport Essential SE, 
My Passport Elite™, My Passport for Mac® 
en My Passport SE for Mac. 

 

Western Digital, WD, het WD-logo, My Passport en Put Your Life On It zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. WD Nomad, My Passport Essential, My Passport Elite en My Passport Studio zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. 
Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen 
zonder voorafgaande kennisgeving. De termijn van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. Ga naar onze website op http://support.wdc.com/warranty voor de uitgebreide bepalingen en voorwaarden van onze beperkte garantie. Valtest uitgevoerd op 
beton bedekt met industrieel tapijt. Voldoet aan MILI-STD-810 waarmee wordt benadrukt dat het omgevingsontwerp en de testlimieten van de hoes zijn afgemeten op de omstandigheden waaraan deze is blootgesteld tijdens de levensduur, en testmethoden worden ontworpen die de effecten 
nabootsen van omgevingen op het object in plaats van de omgevingen zelf te imiteren.
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INHoUD VaN HEt PakkEt afMEtINGEN CoMPatIBElE SCHIjVEN MoDElNUMMER
Robuuste hoes
Opvullers
Beknopte installatiegids

Lengte: 
Breedte: 
Hoogte: 
Gewicht:

147,5 mm 
112 mm
36 mm
0,13 kg

My Passport Essential: WDBACYxxxx, 
WDBAAAxxxx, WDBABDxxxx
My Passport Essential SE: WDBACXxxxx, 
WDBABMxxxx, WDBGYSxxxx 
My Passport Elite: WDBAACxxxx
My Passport for Mac: WDBAABxxxx
My Passport SE for Mac: WDBABWxxxx

Niet compatibel met My Passport Studio™

WDBGRD0000NBK-NASN Noord-, 
Midden- en Zuid-Amerika/AUS
WDBGRD0000NBK-EASN Europa, 
Midden-Oosten, Afrika

BEPERktE GaRaNtIE
1 jaar      Noord-, Midden- en Zuid-Amerika/AUS
2 jaar      Europa, Midden-Oosten, Afrika

*De beperkte garantie dekt alleen de robuuste hoes WD Nomad. Schade aan artikelen die in de robuuste 
hoes WD Nomad worden opgeslagen of vervoerd wordt in deze garantie expliciet uitgesloten. Ga naar 
westerndigital.com voor alle garantiedetails.

 

2,13 m*


