
Liten harddisk. 
Megakapasitet. 
Flere farger.

Slank, kompakt design

WD SmartWare™ automatisk programvare til sikkerhetskopiering

Passordbeskyttelse og maskinvarekryptering

My Passport®

Bærbare harddisker

My Passport kommer i fem artige 
farger og tilbyr høy kapasitet i en liten 
og bærbar harddisk. Den har ultrarask 
USB 3.0-tilkopling, er kompatibel med 
USB 2.0, har programvare til automatisk 
sikkerhetskopiering og er passordbeskyttet 
og har maskinsvarekryptering som en hjelp 
for å beskytte filene mot uautorisert bruk.  
Med en kapasitet på inntil 2 TB finnes det 
masse plass for å lagre alle filene dine.



Produktfunksjoner

Produktspesifikasjoner

My Passport 
Bærbare harddisker

Western Digital, WD, WD-logoen, My Passport og Put Your Life On It er registrerte varemerker for Western Digital Technologies, Inc. WD SmartWare, WD Security og WD Drive Utilities er varemerker for Western Digital Technologies, Inc. Andre merker kan være nevnt her som tilhører 
andre selskaper. Bildene som vises, kan avvike fra de reelle produktene. Det er mulig at ikke alle produkter er tilgjengelige over alt i verden. Alle spesifikasjoner for produkt og omslag kan endres uten forvarsel. Lengden på den begrensede garantien avhenger av hvilket land Produktet 
ble kjøpt. Besøk vårt nettsted på adressen http://support.wdc.com/warranty for informasjon om detaljene i vår begrensede garanti samt en liste over landene i hver region.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Med enerett.

Når det gjelder lagringskapasitet, én 1 gigabyte (GB) = én milliard bytes, én terabyte (TB) = én billion bytes. Total tilgjengelig kapasitet avhenger av driftsmiljøet. Som benyttet for overføringshastighet eller grensesnitt, megabit per sekund (Mb/s) = én million biter per sekund, og gigabit 
per sekund (Gb/s) = én milliard biter per sekund.
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Ultra-raske 
overføringshastigheter
Når de bærebare My Passport-
harddiskene er koplet til en  
USB 3.0-port, har du tilgang til filer og 
filer kan lagres ved lynrask hastighet. 
Reduser overføringstiden med opp 
til 3 ganger sammenlignet med 
overføringshastigheten til USB 2.0.
Ytelsen kan variere avhengig av brukerens 
maskinvare og systemkonfigurasjon.

USB 3.0- og USB 2.0- 
kompatibilitet
Men denne enkle harddisken får du 
kompatibilitet med dagens  
USB 2.0-enheter og den ultra-raske 
hastigheten til USB 3.0 når du er klar til  
å oppgradere til den neste generasjonen.

Høy kapasitet, liten design 
My Passport tilbyr en kapasitet på 
inntil på en CD-plate og er den ideelle 
ledsageren når du har masse videoer, 
bilder, musikk og filer som skal beskyttes 
og som du skal ha med deg på farta.

Bruker en USB-port 
Får strøm fra USB-porten på 
datamaskinen din. Det er ikke nødvendig 
med separat strømforsyning.

Automatisk, kontinuerlig 
sikkerhetskopiering
WD SmartWare automatisk 
programvaren til sikkerhetskopierng 
jobber stille i bakgrunnen som en hjelp 
for å beskytte dine data ved bruk av 
minimale PC-ressurser. Når en fil legges 
til eller endres, blir den omgående 
sikkerhetskopiert.

WD Security™

WD Security gir deg muligheten 
til å bruke passordbeskyttelse og 
maskinbasert kryptering på harddisken 
som en hjelp for å beskytte filene mot 
uautorisert bruk eller tilgang.

WD Drive Utilities™

Registrer harddisken, sett opp 
driftstider og kjør diagnostikk og  
annet ved hjelp av programmet  
WD Drive Utilities.

USB 3.0 overfører filer inntil 3x raskere enn USB 2.0 * 

*Hvis enheten kobles til et USB 2.0-grensesnitt, overføres data ved USB 2.0-hastigheter.

Med USB 3.0 54 sekunder
500 bilder

Med USB 2.0 2 minutter 2 sekunder

Med USB 3.0 4 minutter
2000 låter

Med USB 2.0 8 minutter 27 sekunder

Med USB 3.0 4 minutter 50 sekunder
2-timers HD-film

Med USB 2.0 14 minutter 27 sekunder

KAPASiteter og MoDeLLer MåL
500 gB, 750 gB, 1 tB og 2 tB 500 gB 750 gB og 1 tB 2 tB
Midnatt svart

Metallblå

Metallrød

Kjølig sølv

Arktisk hvit

WDBKXHxxxxxBK/WBBBEPxxxxxBK/
WDBY8LxxxxBBK
WDBKXHxxxxxBL/WBBBEPxxxxxBL/
WDBY8LxxxxBBL
WDBKXHxxxxxRD/WBBBEPxxxxxRD/
WDBY8LxxxxBRD 
WDBKXHxxxxxSL/ WBBBEPxxxxxSL/
WDBY8LxxxxBSL
WDBKXHxxxxxWT/WBBBEPxxxxxWT

Høyde: 
Dybde: 
Bredde: 
Vekt: 

15 mm (0,60")
111 mm (4,37")
82 mm (3,24")
0,14 kg (0,30 lb)

Høyde: 
Dybde: 
Bredde: 
Vekt:

19 mm (0,70")
111 mm (4,37")
82 mm (3,24")
0,19 kg (0,43 lb)

 

Høyde: 
Dybde: 
Bredde: 
Vekt:

21 mm (0,82") 
111 mm (4,37")
82 mm (3,24")
0,23 kg (0,51 lb)

grenSeSnitt DriFtSSPeSiFiKASjoner SySteMKoMPAtiBiLitet BegrenSet gArAnti
USB 3.0 (bakoverkompatibel med USB 2.0) Dataoverføringshastighet:1 Inntil  

5 Gb/s i USB 3.0-modus og inntil  
480 Mb/s i USB 2.0-modus 

Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C 
Temperatur når enheten ikke er  
i bruk: -20 °C til 65 °C
1En USB 3.0-vert og USB 3.0-sertifisert kabel er 
nødvendig for å kunne oppnå USB 3.0-ytelse.

Formatert NTFS for Windows® 
XP, Windows Vista®,  
Windows 7 og Windows 8

Krever reformatering for  
Mac OS® X 

2 år 

3 år

Nord-/Sør-Amerika 
og Europa/
Midtøsten/Afrika
Asia/
Stillehavsregionen/
Japan

PAKKen inneHoLDer
Bærbar harddisk
USB-kabel
WD SmartWare sikkerhetskopieringsprogramvare
Hurtiginstallasjonsveiledning


