
WD Nomad™ 

Twardy futerał 

Skonstruowany, aby 
wytrzymać zderzenie 
z rzeczywistością.

Chroni przy upadku z wysokości 7 stóp (213 cm)

Szczelnie zabezpiecza przed wilgocią i kurzem

Wygodny otwór na kabel USB

Ryzyko czasem się opłaca, ale czy warto 
ryzykować utratę danych? WD Nomad to 
twardy futerał zaprojektowany z myślą  
o ochronie dysków przenośnych  
My Passport®. Wytrzymały futerał skutecznie 
chroni Twój dysk My Passport, kiedy 
kręcisz reportaż na pustyni, wspinasz się 
na Kilimandżaro albo robisz zdjęcia swoim 
pociechom.



WD Nomad
Twardy futerał 

Funkcje produktu

Dane techniczne produktu

Dysk My Passport do nabycia osobno.

Zawsze możesz go mieć przy sobie.
Odporny na uderzenia
Ten wytrzymały futerał nadaje się 
idealnie dla fotografików, poszukiwaczy 
przygód, podróżników i studentów. 
Zewnętrzna powłoka z poliwęglanu 
w połączeniu z wewnętrzną miękką 
wyściółką z elastomeru chroni dysk przed 
wstrząsami i zarysowaniem nawet przy 
upadku z wysokości 7 stóp (213 cm).

Pierścień do karabińczyka 
Do metalowego pierścienia można 
przymocować karabińczyk, linkę lub 
pasek nylonowy, aby zawiesić futerał na 
plecaku lub torbie.

Odporny na wilgoć i kurz
Futerał jest zamykany na zatrzask o dużej 
wytrzymałości, a silikonowa wyściółka 
szczelnie chroni przed płynami, wilgocią, 
zabrudzeniami i kurzem. 

Wygodny otwór na kabel USB 
Otwór na złącze USB umożliwia 
korzystanie z dysku bez wyjmowania 
go z futerału. Wystarczy podłączyć 
kabel USB, aby móc używać dysku, 
nie pozbawiając go ochrony. Otwór 
jest wyposażony w specjalne wieczko 
samouszczelniające, które chroni dysk 
przed wilgocią, kiedy kabel USB nie jest 
podłączony.

Zaufaj wiodącej marce
W firmie WD doskonale rozumiemy, jak 
ważne są Twoje dane. Dlatego robimy 
wszystko, aby je chronić. Od wielu lat 
jesteśmy liderem na rynku dysków 
twardych. Z naszego doświadczenia 
korzystaliśmy także przy projektowaniu 
futerału WD Nomad, aby był 
odpowiednio wytrzymały i gwarantował 
pełną ochronę dysku. 

Zaprojektowany do dysków 
twardych My Passport 
Zaprojektowany specjalnie, by chronić 
następujące modele dysków My Passport.

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

Nie jest kompatybilny z modelami  
My Passport 2 TB (WDBKKF, WDBY8L)  
ani ze wszystkimi modelami  
My Passport Studio.
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ZaWartOść ZeStaWU WyMiary KOMPatyBiLNe DySKi NUMer MODeLU
Twardy futerał
Rozpórki
Skrócona instrukcja instalacji

Długość: 
Szerokość: 
Wysokość: 
Waga:

5,8" (147,5 mm) 
4,4" (112 mm)
1,4" (36 mm)
0,39 funta (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 Ameryka  
Płn. i Płd./Australia
WDBGRD0000NBK-EASN Europa,  
Bliski Wschód i Afryka
WDBGRD0000NBK-PASN — APAC

OgraNicZONa gWaraNcja
2 lata — cały świat

Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie futerał WD Nomad Rugged Case. Gwarancja nie 
obejmuje przedmiotów przechowywanych lub przenoszonych w futerale WD Nomad Rugged Case. 
Więcej informacji o gwarancji: westerndigital.com.

 

7 stóp 
(213 cm)*


