
Mini-unidade.
Mega-capacidade.
Multi-cores.

Concepção compacta e elegante

Software de cópias de segurança automáticas WD SmartWare™

Protecção por palavra-passe e encriptação baseada no hardware

My Passport®

Unidades de disco 
rígido portáteis

A My Passport é fornecida em cinco cores 
divertidas e oferece alta capacidade numa 
unidade fina e portátil. Ela dispõe de ligação 
USB 3.0 ultra-rápida, compatibilidade com 
USB 2.0, software de cópias de segurança, 
protecção por palavra-passe e encriptação 
por hardware para ajudar a proteger os 
ficheiros contra a utilização não autorizada. 
Com capacidade até 2 TB, existe imenso 
espaço para armazenar todos os seus 
ficheiros.
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Funcionalidades do produto

Especificações do produto

My Passport 
Unidades de disco rígido portáteis

Western Digital, WD, o logótipo WD, My Passport e Put Your Life On It são marcas comerciais registadas da Western Digital Technologies, Inc. WD SmartWare, WD Security e WD Drive Utilities 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 sítio da Web 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.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Por se tratar de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilião de bytes e um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operativo. Como utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabit por segundo  
(Mb/s) = um milhão de bits por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilião de bits por segundo.
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Velocidades de transferência 
ultra-rápidas
Quando ligada à porta USB 3.0,  
a unidade de disco rígido portátil  
My Passport permite-lhe aceder  
e guardar ficheiros com uma 
velocidade espantosa. Reduza  
o tempo de transferência até 3 vezes, 
comparativamente às velocidades de 
transferência USB 2.0.
O desempenho pode variar, pois depende da 
configuração do sistema e do hardware do 
utilizador.

Compatibilidade com USB 3.0  
e USB 2.0
Com esta unidade obtém compatibilidade 
com os dispositivos USB 2.0 actuais  
e com a velocidade ultra-rápida de  
USB 3.0, quando estiver preparado 
para avançar para a geração seguinte.

Alta capacidade, pequenas 
dimensões
Oferecendo uma capacidade até  
2 TB numa unidade compacta,  
a My Passport é a companhia ideal  
para todas as pessoas que têm 
imensos vídeos, fotos, músicas  
e ficheiros, e que os querem protegidos 
e utilizar em dispositivos portáteis.

Alimentação por USB 
Alimentada directamente a partir  
da porta USB existente no PC.  
Não é necessária qualquer fonte  
de alimentação separada.

Cópias de segurança 
automáticas e contínuas
O software de cópias de segurança 
automáticas WD SmartWare funciona 
sem problemas em segundo plano 
para ajudar a proteger os seus dados, 
utilizando recursos mínimos do PC. 
Sempre que adicionar ou alterar um 
ficheiro, ele é copiado instantaneamente.

WD Security™

O WD Security permite-lhe definir  
a protecção por palavra-passe  
e encriptação de hardware da sua 
unidade para ajudar a proteger ficheiros 
contra a utilização ou acesso não 
autorizados.

WD Drive Utilities™ 

Registe a unidade, defina-lhe  
o temporizador, execute diagnósticos  
e muito mais, utilizando os  
WD Drive Utilities.

USB 3.0 transfere ficheiros até 3x mais rapidamente do que 
com USB 2.0*

*Quando ligada a uma interface USB 2.0, as transferências de dados serão efectuadas às 
velocidades de USB 2.0.

Com USB 3.0 54 segundos
500 fotos

Com USB 2.0 2 minutos e 2 segundos

Com USB 3.0 4 minutos
2000 Músicas

Com USB 2.0 8 minutos e 27 segundos

Com USB 3.0 4 minutos e 50 segundos
Filme HD de 2 horas

Com USB 2.0 14 minutos e 27 segundos

CAPACiDADES E MoDEloS DiMEnSõES
500 GB, 750 GB, 1 TB e 2 TB 500 GB 750 GB e 1 TB 2 TB
Preto Midnight

Azul metalizado

Vermelho metalizado

Prata Cool

Branco Arctic

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

Altura: 
Profundidade:
Largura: 
Peso:

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

Altura: 
Profundidade:
Largura: 
Peso:

0,70 pol (19 mm)
4,37 pol (111 mm)
3,24 pol (82 mm)
0,43 lb (0,19 kg)

Altura: 
Profundidade:
Largura: 
Peso:

0,82 pol (21 mm)
4,37 pol (111 mm)
3,24 pol (82 mm)
0,51 lb (0,23 kg)

inTErFACE ESPECiFiCAçõES DE 
FUnCionAMEnTo

CoMPATiBiliDADE Do SiSTEMA GArAnTiA liMiTADA

USB 3.0 (compatível com USB 2.0) Velocidade de transferência de dados:1  
Até 5 Gb/s no modo USB 3.0  
e até 480 Mb/s no modo USB 2.0

Temperatura em funcionamento:  
5°C a 35°C
Temperatura em não funcionamento:  
-20°C a 65°C
1É requerido um sistema anfitrião USB 3.0 e um cabo 
certificado USB 3.0 para ser obtida a velocidade  
de desempenho USB 3.0.

NTFS formatada para  
Windows® XP, Windows Vista®,  
Windows 7 e Windows 8

Requer reformatação para  
Mac OS® X

2 anos 
3 anos

Américas/EMEA
APAC/JapãoConTEúDo DA EMBAlAGEM

Unidade de disco rígido portátil
Cabo USB
Software de cópias de segurança WD SmartWare
Manual de Instalação Rápida


