
My Passport®

Edge™

Draagbare harde schijven

Uw ultracompacte en 
ultraslanke reisgezel.

Bliksemsnelle gegevensoverdracht met USB 3.0

Software om automatisch back-ups te maken

Wachtwoordbeveiliging en hardwarematige versleuteling

De superslanke en supersnele  
My Passport Edge past gemakkelijk in 
een aktetas, zak of handtas en biedt veel 
capaciteit voor uw belangrijke bestanden. 
WD SmartWare™ automatische back-
upsoftware en wachtwoordbeveiliging 
met hardwareversleuteling beschermen 
uw bestanden en houden uw gegevens 
beveiligd. Het is de ideale reisgezel voor 
mensen die licht moeten reizen en toch 
veel foto's, video's, muziek en bestanden 
moeten meenemen.
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My Passport Edge
Draagbare harde schijven

Productkenmerken

Productspecificaties

Western Digital, WD, het WD-logo, My Passport en Put Your Life On It zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. My Passport Edge, WD SmartWare, WD Security en WD Drive Utilities 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 verkrijgbaar. 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. Bezoek onze website op http://support.wdc.com/warranty voor informatie over de voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een 
lijst met de specieke landen in de regio's.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één gigabyte (GB) = één miljard bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of interface, megabit per seconde (Mb/s) = één miljoen bits per seconde, en gigabit per seconde (Gb/s) = 
één miljard bits per seconde.
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Ultraslank ontwerp met hoge 
capaciteit
Met een dikte van slechts 12,8 mm is deze 
ultraslanke schijf dun en snel met veel 
capaciteit voor uw belangrijke digitale inhoud.

Supersnelle overdrachtssnelheden
Wanneer de My Passport Edge op  
een USB 3.0-poort is aangesloten, 
kunt u bestanden openen en kopiëren 
met verbluffende snelheid. Verlaag de 
overdrachtstijden tot 3 keer voor vergelijking 
met de overdrachtssnelheden van USB 2.0.
De prestaties zijn afhankelijk van de hardware- en 
softwareconfiguratie van de gebruiker.

Compatibiliteit met USB 3.0 en 
USB 2.0
Deze schijf is zowel compatibel met uw 
huidige USB 2.0-apparaten als met de 
geweldige snelheid van USB 3.0 wanneer 
u klaar bent om over te stappen naar de 
volgende generatie.

Automatische, constante back-up
WD SmartWare back-upsoftware, 
werkt in alle stilte op de achtergrond ter 
bescherming van uw gegevens en gebruikt 
daarvoor minimale pc-capaciteit. Na het 
toevoegen of wijzigen van een bestand, 
wordt daarvan meteen een kopie gemaakt.

WD Security™

Met WD Security kunt  
u wachtwoordbeveiliging en 
hardwarematige versleuteling instellen op 
uw schijf om uw bestanden te beschermen 
tegen ongeoorloofd gebruik of toegang.

WD Drive Utilities™

Gebruik WD Drive Utilities onder  
andere om uw schijf te registreren,  
een schijftimer in te stellen en diagnostiek 
uit te voeren. 

De duurzame behuizing 
beschermt de schijf 
Wij weten dat uw gegevens belangrijk 
voor u zijn. Daarom is de schijf aan de 
binnenkant gemaakt om te voldoen aan 
onze strenge vereisten voor duurzaamheid, 
schokbestendigheid en betrouwbaarheid op 
de lange termijn. Vervolgens beschermen 
we de schijf met een duurzame behuizing 
die is ontworpen om schoonheid te bieden. 

USB-voeding
Directe voeding vanaf de USB-poort op uw 
computer. Geen aparte stroomvoorziening 
nodig.

WD SmartWare back-upsoftware voor back-ups van bestanden  
en mappen.

InterfACe AfMetIngen SySteeMCoMPAtIBIlIteIt CAPACIteIt en MoDellen
USB 3.0 
USB 2.0

Hoogte: 
Diepte: 
Breedte: 
Gewicht:

12,8 mm
111 mm
82 mm
0,14 kg

Geformatteerd als NTFS voor 
Window® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 en Windows 8

Moet opnieuw worden geformatteerd 
voor Mac OS® X

500 GB WDBK6Z5000ATT

InhoUD vAn het PAkket BeDrIjfSSPeCIfICAtIeS BePerkte gArAntIe
Draagbare harde schijf
USB-kabel
WD SmartWare software
Beknopte installatiegids

Gegevensoverdrachtsnelheid:1 
USB 3.0 tot 5 Gb/s (max) 
USB 2.0 480 Mb/s (maximaal) 
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C
1Voor het behalen van de USB 3.0 snelheid zijn een 
USB 3.0 host en USB 3.0 gecertificeerde kabel nodig.
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