
Minidysk. 
Megapojemność. 
Multikolor.

Zgrabna, niewielka konstrukcja

Program WD SmartWare™ do automatycznego tworzenia kopii zapasowych

Ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe

My Passport®
Przenośne dyski twarde

Dysk przenośny My Passport jest dostępny 
w pięciu żywych kolorach i oferuje wysoką 
pojemność w niewielkiej, zgrabnej obudowie. 
Dysk zapewnia bardzo szybki transfer danych  
przez interfejs USB 3.0, zgodność ze standardem 
USB 2.0, automatyczne kopie zapasowe oraz 
ochronę hasłem i szyfrowanie sprzętowe 
dla zabezpieczenia plików przed dostępem 
nieuprawnionych osób. Dzięki pojemności do  
2 TB dysk pomieści wszystkie Twoje pliki.
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Funkcje produktu

Dane techniczne produktu

My Passport 
Przenośne dyski twarde

Western Digital, WD, logo WD, My Passport i Put Your Life On It są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. WD SmartWare, WD Security i WD Drive Utilities są znakami towarowymi firmy Western Digital 
Technologies, Inc. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach. Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach. Opakowanie 
i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. W naszej witrynie internetowej pod adresem http://support.wdc.com/warranty można 
znaleźć szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji oraz listę krajów z podziałem na regiony.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego. Przy określaniu 
szybkości przesyłania danych lub szybkości interfejsu przyjmuje się: megabit na sekundę (Mb/s) = jeden milion bitów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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Bardzo szybkie przesyłanie danych
Po podłączeniu do portu USB 3.0 
przenośny dysk twardy My Passport 
umożliwia błyskawiczne otwieranie  
i zapisywanie plików. Przesyłanie  
danych odbywa się do 3 razy szybciej  
niż przez interfejs USB 2.0.
Wydajność jest uzależniona od konfiguracji 
sprzętowej i systemu operacyjnego.

Zgodność z interfejsami USB 3.0  
i USB 2.0
Dysk jest zgodny z urządzeniami 
wyposażonymi w powszechnie dziś 
stosowany interfejs USB 2.0, a także 
przyszłościowy, bardzo szybki interfejs 
nowej generacji USB 3.0.

Wysoka pojemność, niewielkie 
rozmiary 
Dzięki pojemności do 2 TB i niewielkiej 
obudowie dysk My Passport to idealne 
rozwiązanie, jeśli chcesz bezpiecznie 
zabrać w drogę swoje filmy, zdjęcia, 
muzykę i dokumenty.

Zasilanie przez USB 
Dysk jest zasilany bezpośrednio przez 
port USB komputera. Nie jest wymagane 
zewnętrzne źródło zasilania.

Automatyczne kopie zapasowe na 
bieżąco
Program WD SmartWare automatycznie  
i na bieżąco tworzy kopie zapasowe danych 
w tle, nie obciążając zasobów komputera. 
Każdy nowy lub zmodyfikowany plik jest 
natychmiast zapisywany w kopii zapasowej.

WD Security™
Program WD Security umożliwia 
zabezpieczenie dysku hasłem, a szyfrowanie 
sprzętowe pomaga chronić dane na dysku 
przed dostępem niepowołanych osób.

WD Drive Utilities™ 

Za pomocą programu WD Drive Utilities 
zarejestrujesz dysk, ustawisz automatyczne 
wyłączanie i wykonasz diagnostykę dysku.

Niemal trzykrotnie szybsze przesyłanie plików przez USB 3.0  
w porównaniu ze złączem USB 2.0* 

* W przypadku podłączenia dysku za pośrednictwem interfejsu USB 2.0 dane będą przesyłane z szybkością 
obsługiwaną przez standard USB 2.0.

USB 3.0 54 sekundy
500 zdjęć

USB 2.0 2 minuty 2 sekundy

USB 3.0 4 minuty
2000 piosenek

USB 2.0 8 minut 27 sekund

USB 3.0 4 minuty 50 sekund
Dwugodzinny film HD

USB 2.0 14 minut 27 sekund

PojeMNości i MoDele WyMiAry
500 GB, 750 GB, 1 TB i 2 TB 500 GB 750 GB i 1 TB 2 TB
Czerń nocy 

Niebieski metalik

Czerwony metalik

Chłodne srebro

Arktyczna biel

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

Wysokość: 
Długość: 
Szerokość: 
Masa:

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

Wysokość: 
Długość: 
Szerokość: 
Masa:

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

Wysokość: 
Długość: 
Szerokość: 
Masa:

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

iNTerFejS śroDoWiSko PrAcy ZGoDNość Z SySTeMAMi oPerAcyjNyMi oGrANicZoNA GWArANcjA
USB 3.0 (zachowuje zgodność ze standardem USB 2.0) Szybkość transmisji danych:1 Do 5 Gb/s 

w trybie USB 3.0 i do 480 Mb/s  
w trybie USB 2.0 

Temperatura podczas pracy: 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: 
-20°C do 65°C
1Transmisja danych z szybkością portu USB 3.0 wymaga 
użycia hosta USB 3.0 oraz kabla oznaczonego certyfikatem 
USB 3.0.

Format NTFS zgodny z systemami 
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 i Windows 8

Współpraca z systemami  
Mac OS® X

2 lata 

3 lata 

Ameryka Płn., 
Środkowa  
i Płd./EMEA
Azja, Pacyfik  
i Japonia:

ZAWArTość ZeSTAWU
Przenośny dysk twardy
Kabel USB
Program WD SmartWare do tworzenia kopii zapasowych
Skrócona instrukcja instalacji


