
My Passport®

Edge™

Przenośne dyski twarde

Niewielki, zgrabny  
towarzysz podróży.

Ultraszybki interfejs USB 3.0

Automatyczne kopie zapasowe

Ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe

Ultracienki, superszybki dysk  
My Passport Edge łatwo mieści się w aktówce 
lub damskiej torebce, a jednocześnie zapewnia 
mnóstwo miejsca na ważne pliki. Program 
WD SmartWare™ automatycznie tworzy kopie 
zapasowe plików, a ochrona hasłem  
z szyfrowaniem sprzętowym chronią poufność 
Twoich danych. Jeśli nie lubisz ciężkiego 
bagażu, a chcesz mieć przy sobie wszystkie 
swoje zdjęcia, filmy, muzykę i dokumenty, ten 
dysk będzie idealnym towarzyszem podróży.
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My Passport Edge
Przenośne dyski twarde

Funkcje produktu

Dane techniczne produktu

Western Digital, WD, logo WD, My Passport i Put Your Life On It są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. My Passport Edge, 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. Na naszej stronie internetowej pod adresem http://support.wdc.com/warranty 
można znaleźć szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji oraz listę krajów z podziałem na regiony.
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Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden gigabajt (GB) = jeden miliard 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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Niewielki dysk o wysokiej 
pojemności 
Mimo że dysk ma tylko 12,8 mm grubości, 
jest bardzo szybki i oferuje mnóstwo 
miejsca na Twoje cenne pliki.

Bardzo szybkie przesyłanie danych
Dysk My Passport Edge umożliwia 
błyskawiczne otwieranie i zapisywanie 
plików przez port USB 3.0. 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.

Automatyczne kopie zapasowe  
na bieżąco
Program WD SmartWare 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 chroni dane 
przed dostępem niepowołanych osób.

WD Drive Utilities™ 

Za pomocą programu WD Drive Utilities 
można zarejestrować dysk, ustawić 
automatyczne wyłączanie i wykonać 
diagnostykę. 

Wytrzymała obudowa doskonale 
chroni wewnętrzny dysk
Wiemy, jak ważne są Twoje dane. Dlatego 
skonstruowaliśmy dysk, który jest trwały, 
odporny na wstrząsy i zapewnia lata 
niezawodnej pracy, a aby zapewnić mu 
należytą ochronę, umieściliśmy go  
w wytrzymałej i eleganckiej obudowie. 

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

Program WD SmartWare do tworzenia kopii zapasowych plików  
i folderów.

INterFejS WyMIAry ZgoDNość Z SySteMAMI oPerAcyjNyMI PojeMNoścI I MoDele
USB 3.0 
USB 2.0

Wysokość: 
Długość: 
Szerokość: 
Masa:  

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

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

Praca z systemem Mac OS® X wymaga 
sformatowania dysku

500 GB WDBK6Z5000ATT

ZAWArtość ZeStAWU śroDoWISko PrAcy ogrANIcZoNA gWArANcjA
Przenośny dysk twardy
Kabel USB
Program WD SmartWare
Skrócona instrukcja instalacji

Szybkość przesyłania danych:1 
USB 3.0 do 5 Gb/s (maks.) 
USB 2.0 480 Mb/s (maks.) 
Temperatura otoczenia podczas pracy: 5°C do 35°C
Temperatura otoczenia 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.

2 lata
3 lata 
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