
My Passport®

Edge™

Bærbare harddisker

Ditt ultra-kompakte,  
ultra-tynne reisefølge.

Ultra-raske dataoverføringer med USB 3.0

Programvare med automatisk sikkerhetskopiering

Passordbeskyttelse og maskinvarekryptering

Den supertynne, ultra-raske  
My Passport Edge passer lett inn i en 
dokumentmappe eller håndveske samtidig 
som den har masse kapasitet til dine viktige 
filer. WD SmartWare™ automatisk programvare 
til sikkerhetskopiering og passordbeskyttelse 
med maskinvarekryptering som sikrer at dine 
filer og dine data er beskyttet. Det er den ideelle 
ledsageren når du vil ta lite bagasje, men vil ha 
med deg masse bilder, videoer, musikk og filer.



My Passport Edge
Bærbare harddisker

Produktfunksjoner

Produktspesifikasjoner
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Ultra-tynn design med høy kapasitet 
Denne ultra-tynne harddisken er bare 12,8 mm  
i tillegg til å være rask med stor kapasitet til viktig 
digitalt innhold.

Ultra-raske overføringshastigheter
Når den bærebare harddisken 
My Passport Edge 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.

Automatisk, kontinuerlig 
sikkerhetskopiering
WD SmartWare-programvaren 
tilsikkerhetskopierng 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  
WD Drive Utilities. 

Slitesterkt omslag beskytter 
harddisken
Vi vet at dine data er viktige for deg.  
Derfor lager vi en harddisk som tilfredsstiller 
våre krav til holdbarhet, motstand mot støt 
og pålitelighet over tid. I tillegg beskyttes 
harddisken med en holdbart og stilig omslag. 

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

WDSmartWare-programvaren til sikkerhetskopiering 
av filer og mapper.
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USB 3.0 
USB 2.0

Høyde: 
Dybde: 
Bredde: 
Vekt:  

12,8 mm (0,50")
111 mm (4,37")
82 mm (3,24")
0,14 kg (0,30 lb)

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

Krever reformatering for Mac OS® X 

500 GB WDBK6Z5000ATT

PAkken inneholDer DriftSSPeSifikASjoner BeGrenSet GArAnti
Bærbar harddisk
USB-kabel
WD SmartWare
Hurtiginstallasjonsveiledning

Dataoverføringshastighet:1 
USB 3.0 inntil 5 Gb/s (maks.) 
USB 2.0 480 Mb/sek. (maks.) 
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-hastigheter.
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