
WD Nomad™ 

Robust etui 

Konstruert for livets 
harde realiteter.

Tåler fall på 7 fot

Forsegler slik at fuktighet og
smuss holder seg på utsiden

Praktisk åpning for USB-kabel

Noen risikoer er det verdt å ta, men å miste 
filene er ikke en av disse. WD Nomad er 
det robuste etuiet som er spesialdesignet 
for å beskytte din My Passport® 
bærbare harddisk. Enten du er på et 
fotograferingsoppdrag i ørkenen, bestiger 
Kilimanjaro eller er en travel mamma som 
lagrer bilder og videoer av barna, gir dette 
robuste etuiet den ultimate beskyttelsen for 
din My Passport bærbare harddisk. 
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PaKKeN iNNeholDer DimeNsjoNer KomPatible harDDisKer moDellNummer
Robust etui
Mellomstykker
Hurtiginstallasjonsveiledning

Lengde: 
Bredde: 
Høyde: 
Vekt:

147,5 mm 
112 mm
36 mm
0,17 kg

My Passport WDBKXH, WDBBEP
My Passport Essential™ WDBACY, WDBAAA
My Passport Essential SE WDBACX, WDBABM
My Passport Elite™ WDBAAC
My Passport for Mac® WDBAAB, WDBGCH, WDBL1D
My Passport SE for Mac WDBABW, WDBBXV

WDBGRD0000NBK-NASN Americas/AUS
WDBGRD0000NBK-EASN EMEA
WDBGRD0000NBK-PASN – APAC

begreNset garaNti
2 års garanti over hele verden

Den begrensede garantien dekker bare WD Nomad robust etui. Denne garantien utelater spesifikt 
skader på enheter som oppbevares eller transporteres i WD Nomad robust etui. Se westerndigital.com 
for mer informasjon.

 

WD Nomad
Robust etui 

Produktegenskaper

Produktspesifikasjoner

My Passport ikke inkludert.

Du kan ta den med deg.
slagfast
Konstruert for fotografen, eventyreren, 
turisten eller studenten på farten. 
Dette holdbare etuiet er bygget med 
slagfast plast i polykarbonat på utsiden 
og støtabsorberende elastomerpute 
innvendig for å beskytte harddisken 
mot riper og fall fra hele 7 fot (2,13 m).

ring for karabinkrok 
Sett på en karabinkrok, kabel eller 
nylonrem på den støpte utvendige 
ringen og heng etuiet fra ryggsekken 
eller vesken slik at det alltid er lett 
tilgjengelig.

Fukt og støvsikker
Den kraftige låsen er sikker og 
silikonfyllet lager en tett barriere mot 
søl, fuktighet, støv og smuss. 

Praktisk åpning for usb-kabel 
Med en åpning for USB-kontakten 
til harddisken, trenger du ikke ta ut 
harddisken for å bruke den. Plugg 
ganske enkelt inn USB-kabelen 
og den er klar til bruk og fullt ut 
beskyttet. Åpningen har også et unikt 
forseglingsdeksel slik at fuktigheten 
holder seg ute når ikke harddisken er 
plugget i.

stol på lederen
WD forstår viktigheten av de dataene 
som du tiltror harddiskene og vi er 
dedikert til å beskytte dem. Vi har lenge 
vært ledende innen lagringsindustrien 
og vi har overført denne ekspertisen til 
designen av WD Nomad, slik at du kan 
være trygg på at harddisken ligger godt 
beskyttet i dette robuste etuiet. 

spesialdesignet for 
my Passport harddisker 
Spesielt laget for å beskytte følgende  
My Passport-modeller.

WDBAAA, WDBAAB, WDBAAC, 
WDBABM, WDBABW, WDBACX, 
WDBACY, WDBBEP, WDBBXV, 
WDBGCH, WDBKXH, WDBL1D. 

Ikke kompatibel med My Passport  
2 TB-modeller (WDBKKF, WDBY8L)  
og alle My Passport Studio-modeller.

 
7 fot

(2,13 m)*


