
Armazenamento portátil, 
backup e proteção de 
última geração.

My PassportTM

Ultra
Armazenamento Premium

Seguro e confiável, o My Passport Ultra 

pode ser usado com segurança para 

proteger seus arquivos privados. Defina 

uma senha que só você sabe para 

proteger seu conteúdo com criptografia de 

hardware de 256 bits. Combinado com o 

nosso mais poderoso software de backup, 

é mais fácil do que nunca ter um plano de 

backup compatível com a sua vida. 

Armazenamento portátil seguro com até 3 TB de 
capacidade

Proteção por senha e criptografia de hardware

Backup automático local e na nuvem

 até

3 TB



Seguro e confiável
Confie no My Passport Ultra para ajudar a proteger 
suas lembranças preciosas seus arquivos confidenciais. 
Adicione uma camada extra de segurança para seus 
arquivos privados definindo uma senha para proteger seu 
conteúdo com criptografia de hardware de 256 bits. Como 
sua criptografia se baseia em hardware, ela não afetará 
a velocidade de suas transferências nem deixará seu 
computador lento.

Uma grande capacidade na palma da mão
Com 3 TB de armazenamento, você pode levar todas as 
suas fotos, vídeos e músicas para onde for.

Software de backup avançado e inteligente
Com o WD Backup™, nosso mais poderoso software de 
backup, é mais fácil de usar do que nunca, e exige recursos 
mínimos do sistema quando está em execução. Defina 
uma programação conveniente de backup para proteger 
automaticamente seus arquivos. Ele pode também fazer 
backup para a sua conta do Dropbox para oferecer outro 
nível de proteção de arquivos.*

Design elegante com alta capacidade
Com uma capacidade incrível na palma de sua mão, o My 
Passport Ultra é um complemento ideal para seu laptop ou 
tablets compatíveis. Disponível em diversas cores lindas, você 
pode encontrar o seu favorito e complementar seu estilo de 
vida.

Taxas de transferência ultrarrápidas
O poder da conexão USB 3.0 permite que você acesse e 
salve arquivos em uma velocidade incrivelmente rápida. E o 
melhor de tudo é que você não precisa de nenhuma fonte de 
alimentação separada.

Funciona perfeitamente com o Windows
Formatado em NTFS, pronto para o uso com Windows. 
Baixe o aplicativo gratuito para Windows 8 para detectar 
facilmente a mídia digital armazenada em sua unidade My 
Passport Ultra. Também é possível reformatar para funcionar 
com Mac OS X.

Você está no controle
Configure, gerencie e faça o diagnóstico do HD com o WD 
Drive Utilities. Execute diagnóstico da unidade, apague e 
formate o disco rígido, registre-o e muito mais.
 
Confiabilidade WD
A WD sabe que seus dados são importantes, por isso 
construímos nossas unidades para atender aos exigentes 
requisitos de resistência, tolerância a colisões e confiabilidade 
em longo prazo. Para você ficar tranquilo, nossa confiabilidade 
é protegida por uma garantia limitada de 3 anos.

CAPACIDADES E MODELOS
500 GB

Classic Black
Noble Blue
Wild Berry

Brilliant White 

1 TB
Classic Black

Noble Blue
Wild Berry

Brilliant White

1,5 TB
Classic Black

2 TB
Classic Black

Noble Blue
Wild Berry

Brilliant White

3 TB
Classic Black

Noble Blue
Wild Berry

Brilliant White

WDBWWM5000ABK
WDBWWM5000ABL
WDBWWM5000ABY
WDBWWM5000AWT

WDBGPU0010BBK
WDBGPU0010BBL
WDBGPU0010BBY
WDBGPU0010BWT

WDBBKD0015BBK

WDBBKD0020BBK
WDBBKD0020BBL
WDBBKD0020BBY
WDBBKD0020BWT

WDBBKD0030BBK
WDBBKD0030BBL
WDBBKD0030BBY
WDBBKD0030BWT

DIMENSÕES
500 GB - 1 TB
Altura:  
Profundidade:  
Largura:  
Peso:  

1,5 TB - 3 TB 
Altura: 
Profundidade: 
Largura: 
Peso: 

ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Taxa de transferência de dados:1

USB 3.0 até 5 Gb/s (máx.)
USB 2.0 até 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.

 
COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

Windows® 10, Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista®

Requer formatação para sistemas operacionais 
Mac OS X

GARANTIA LIMITADA

INTERFACE
USB 3.0
USB 2.0
 
CONTEÚDO DO KIT
Disco rígido portátil
Cabo USB
Guia de instalação rápida 

USB 3.0

My Passport Ultra
Armazenamento Premium

Recursos do produto

Especificações do produto

3 anos [EUA, Canadá, América Latina]
3 anos [Europa, Oriente Médio, África, Índia]
3 anos [Pacífico Asiático, Tailândia, Austrália, Nova Zelândia]

4,33 pol. (110 mm)
0,62 pol. (15,84 mm)
3,21 pol. (81,57 mm)
0,32 lb (0,15 kg)

4,33 pol. (110 mm)
0,83 pol. (20,96 mm)
3,21 pol. (81,57 mm)
0,50 lb (0,23 kg)

*  É necessário ter conta Dropbox e conexão de internet para fazer o backup na nuvem. Os serviços na nuvem podem ser alterados, encerrados ou interrompidos em qualquer 
momento e podem variar por país.

WD, o logotipo WD e My Passport são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. WD Backup e WD Drive Utilities são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e outros países. Dropbox e o logotipo 
Dropbox são marcas comerciais da Dropbox Inc. Podem ser mencionadas neste documento outras marcas que pertençam a outras empresas. As fotos 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 da embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O prazo da sua garantia limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite o nosso site em http://support.wdc.com/warranty para obter os termos e condições detalhados da nossa 
garantia limitada, bem como uma lista dos países específicos nestas regiões.
© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.
Por se tratar de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total acessível varia, dependendo 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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