
Transferências de dados ultrarrápidas com USB 3.0

Software de backup automático

Proteção por senha e criptografia de hardware

A super-fina e ultrarrápida My Passport Edge 
cabe facilmente em uma mala ou bolsa 
enquanto fornece imensa capacidade para 
seus arquivos importantes. O software 
de backup automático e a proteção por 
senha com criptografia de hardware do 
WD SmartWare™ ajudam a proteger seus 
arquivos e a manter seus dados privados. 
É a companhia ideal para os usuários que 
precisam viajar leves e transportar muitos 
vídeos, fotos, músicas e arquivos.

My Passport® 

Edge™

Unidades de disco rígido portáteis

Sua companhia de 
viagem ultra-compacta  
e ultra-fina.
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My Passport Edge 
Unidades de disco rígido portáteis

Recursos do produto

Especificações do produto

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Passport e Put Your Life On It são marcas comerciais registradas da Western Digital Technologies, Inc. My Passport Edge, WD SmartWare, WD Security e WD Drive Utilities são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas 
neste documento que pertençam a outras empresas. As imagens apresentadas podem diferir dos produtos reais. Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O termo da sua garantia 
limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite nosso website em http://support.wdc.com/warranty para os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada e para uma lista dos países específicos nessas regiões.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Como usado para capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilião de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Ao tratar-se de taxa de transferência ou interface, megabits por segundo (Mb/s) = um milhão de bits por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) =  
um bilhão de bits por segundo.
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Design ultra-fino com alta 
capacidade
Com somente 12,8 mm de espessura,  
esta unidade ultra-elegante é fina e rápida, 
com imensa capacidade para seus 
conteúdos digitais importantes.

Taxas de transferência ultrarrápidas
Quando conectada em uma porta USB 3.0, 
a My Passport Edge permite-lhe acessar 
e salvar arquivos com toda a rapidez. 
Reduza o tempo de transferência em até 
3 vezes, quando comparado às taxas de 
transferência da USB 2.0.
O desempenho pode variar, pois depende do 
sistema e da configuração do hardware do usuário.

Compatível com USB 3.0 e USB 2.0
Com essa unidade você consegue 
compatibilidade com os seus dispositivos 
USB 2.0 hoje e velocidade ultrarrápida do 
USB 3.0 quando você estiver pronto para 
passar à geração seguinte.

Backups automáticos e contínuos
O software de backup WD SmartWare 
funciona de forma silenciosa no plano de 
fundo para proteger seus dados, exigindo 
o mínimo do seu computador. Sempre que 
você acrescentar ou alterar um arquivo,  
se faz o backup dele imediatamente.

WD Security™

O utilitário WD Security protege sua 
unidade por senha ou por criptografia de 
hardware, evitando que os seus arquivos 
sejam acessados ou usados sem 
autorização.

WD Drive Utilities™

Registre sua unidade, configure a segurança, 
execute diagnósticos e muito mais usando 
o WD Drive Utilities. 

O estojo durável protege o interior 
da unidade 
Nós sabemos como os seus dados 
são importantes para você. Então, nós 
projetamos uma unidade interna para 
os nossos requisitos mais exigentes 
de durabilidade, tolerância ao choque 
e confiabilidade a longo prazo. Depois, 
protegemos a unidade com um estojo 
resistente projetado para ter beleza. 

Acionado por USB
Alimentado diretamente a partir 
da porta USB do seu computador. 
Não é necessária nenhuma fonte de 
alimentação separada.

Software de backup de segurança WD SmartWare com backup de 
arquivos e pastas.

InTERfACE DIMEnSõES COMPATIBIlIDADE DO SISTEMA CAPACIDADES E MODElOS
USB 3.0 
USB 2.0

Altura: 
Profundidade: 
Largura: 
Peso:

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

NTFS formatado para Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7 e Windows 8 

Requer reformatação para Mac OS® X

500 GB WDBK6Z5000ATT

COnTEúDO DO kIT ESPECIfICAçõES DE fUnCIOnAMEnTO GARAnTIA lIMITADA
Disco rígido portátil
Cabo USB
Software WD SmartWare
Guia de Instalação Rápida

Taxa de transferência de dados:1 
USB 3.0 até 5 Gb/s (máx) 
USB 2.0 480 Mb/s (máx.) 
Temperatura operacional: 5°C a 35°C
Temperatura não operacional: -20°C a 65°C
1Um host USB 3.0 e um cabo certificado USB 3.0 são 
necessários para obter velocidades de USB 3.0.

2 anos
3 anos 

Américas/EMEA
APAC/Japão


