
WD Nomad™

Caixa robusta 

Construída para as 
realidades rigorosas 
da vida.

Resiste a quedas até cerca de 2,13 m

Veda da humidade e sujidade

Abertura cómoda para cabo USB

Vale a pena correr alguns riscos, mas perder 
ficheiros não é um deles. A WD Nomad  
é a caixa robusta especialmente concebida 
para proteger a unidade portátil My Passport®. 
Independentemente de estar numa sessão 
de fotos no deserto, a subir o Kilamanjaro ou 
de ser uma mãe ocupada a guardar fotos 
e vídeos das crianças, esta caixa robusta 
constitui a melhor protecção para a unidade 
portátil My Passport. 



WD Nomad
Caixa robusta 

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Unidade My Passport não incluída.

 

Western Digital, WD, o logótipo WD, My Passport e Put Your Life On It são marcas comerciais registadas da Western Digital Technologies, Inc. WD Nomad, My Passport Essential, My Passport Elite e My Passport Studio são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc.  
Outras marcas que possam ser aqui mencionadas pertencem a outras empresas. As figuras mostradas podem ser diferentes dos produtos actuais. 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 o nosso site em http://support.wdc.com/warranty para obter os detalhes sobre os termos e condições da nossa garantia limitada. Queda testada em betão 
coberto com alcatifa industrial. Está em conformidade com MIL-STD-810 que realçam a concepção ambiental da caixa e testam os limites às condições com que se deparará durante o período útil de vida, e estabelecem métodos de teste que replicam os efeitos dos ambientes no 
objecto em vez de imitarem os próprios ambientes. 
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.
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Pode transportá-la consigo.
Resistente aos impactos
Concebida para o fotógrafo, aventureiro, 
viajante ou estudante em movimento, 
esta caixa durável está construída com 
um plástico de policarbonato resistente 
ao impacto no exterior e uma almofada 
de elastómero que absorve os choques 
no interior, para proteger o interior da 
unidade de riscos e quedas até cerca  
de 2,13 m (7 pés).

Anel preparado para 
mosquetão 
Instale um mosquetão, cabo ou fita de 
nylon no anel exterior e pendure a caixa 
na mochila ou carteira para uma fácil 
acessibilidade.

Resistente à humidade e ao pó 
O trinco resistente fecha com segurança 
a caixa e o revestimento em silicone 
proporciona uma barreira que resiste 
aos líquidos, humidade, pós e sujidade.

Abertura cómoda para  
cabo USB 
Com uma abertura para a tomada USB 
da unidade, não necessita de a retirar da 
caixa para a utilizar. Basta ligar o cabo 
USB e está preparada para funcionar 
totalmente protegida. A abertura 
também possui uma tampa vedante 
exclusiva para proteger a unidade da 
humidade quando não está ligada.

Confiar no líder
A WD sabe a importância dos dados 
que confia às suas unidades, e nós 
dedicamo-nos a protegê-los. Como 
há longa data que somos líderes 
na indústria do armazenamento, 
transferimos esta experiência para  
a concepção da WD Nomad.  
Por isso, pode ter a certeza que a sua 
unidade está protegida dentro desta 
robusta caixa. 

Concebida exclusivamente 
para as unidades de disco 
rígido My Passport 
Concebida especificamente para 
proteger os modelos seguintes de  
My Passport.

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

Não compatível com os modelos  
My Passport, 2 TB (WDBKKF, WDBY8L) 
e todos os modelos My Passport Studio.

CoNtEúDo DA 
EMBAlAgEM

DiMENSõES UNiDADES CoMPAtívEiS NúMERo Do MoDElo

Caixa robusta
Espaçadores
Guia de Instalação Rápida

Comprimento: 
Largura: 
Altura: 
Peso:

5,8 pol (147,5 mm) 
4,4 pol (112 mm)
1,4 pol (36 mm)
0,39 lb (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 Américas/AUS
WDBGRD0000NBK-EASN EMEA
WDBGRD0000NBK-PASN – APAC

gARANtiA liMitADA
Mundial       2 anos

A garantia limitada cobre apenas a caixa WD Nomad. Esta garantia exclui, especificamente, danos nos itens 
armazenados ou transportados na caixa WD Nomad. Visite westerndigital.com para obter informações mais 
detalhadas.

 

7 pés
(2,13 m)*


