
A My Passport Ultra fornece um 
desempenho USB 3.0 e alta capacidade 
num modelo fino. Inclui o software de cópias 
de segurança automáticas WD SmartWare™ 
Pro para fazer cópias de segurança na 
própria unidade ou na sua conta Dropbox™. 
Proteja os seus ficheiros com protecção por 
palavra-passe e criptografia de hardware.  
A garantia limitada de 3 anos dá-lhe mais 
paz de espírito. É a companhia ideal 
para quem necessita de levar consigo os 
conteúdos digitais.

Ultra-compacta com cópias de 
segurança automáticas  
e na nuvem

Interface ultra-rápida USB 3.0

Protecção por palavra-passe  
e criptografia de hardware

3 anos de garantia

My Passport®

Ultra™

Armazenamento superior
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Design elegante com alta 
capacidade 
Com apenas uma polegada (12,8 mm) de 
espessura no modelo de 500 GB, esta 
unidade é fina e rápida, com bastante espaço 
para os seus conteúdos digitais importantes.

 
Cópias de segurança locais  
e na nuvem
O software de cópia de segurança automática 
WD SmartWare Pro permite escolher quando 
e onde pretende fazer cópias de segurança 
dos seus ficheiros. 
·  Escolha o modo de cópia de segurança 
agendada para criar cópias de segurança dos 
seus ficheiros na altura mais conveniente.

·  Escolha o modo de cópia de segurança 
contínua e automática para criar cópias de 
seguranças de ficheiros à medida que são 
adicionados ou alterados e guardados.

·  Utilize a sua conta Dropbox™ para fazer 
cópias de segurança dos seus ficheiros na 
nuvem.*

*  As cópias de segurança na nuvem requerem 
uma conta Dropbox. Os serviços na nuvem 
podem ser alterados, terminados ou 
interrompidos a qualquer momento e podem 
variar consoante o país.

Velocidades de transferência  
ultra-rápidas
Quando ligada a uma porta USB 3.0,
a My Passport Ultra 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 consoante  
o hardware e a configuração do sistema do 
utilizador.

Compatibilidade com USB 3.0  
e USB 2.0
Com esta unidade, obtém compatibilidade 
com os dispositivos USB 3.0 mais recentes, 
bem como retrocompatibilidade com os 
dispositivos USB 2.0.

Funciona na perfeição com  
o Windows® 8
A aplicação da WD para Windows 8 torna 
mais fácil detectar os conteúdos digitais 
armazenados na unidade My Passport Ultra 
com um computador com Windows 8.  
Os conteúdos são apresentados  
e organizados automaticamente de modo 
 a poder localizar e apreciar facilmente  
as suas fotos, vídeos e músicas.

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

Software WD Drive Utilities™

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

Caixa durável que protege  
o interior da unidade
Nós sabemos o quanto os seus dados são 
importantes para si. Por isso, construímos 
a unidade seguindo os nossos requisitos de 
durabilidade, tolerância a choques e fiabilidade 
de longo prazo. Depois, protegemos  
a unidade com uma caixa durável  
concebida tendo em vista a beleza e uma 
garantia de 3 anos para lhe dar toda  
a tranquilidade.

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

CAPACiDADeS e moDeloS
500 GB

Preto
Titânio

Azul
Vermelho

1 TB
Preto

Titânio
Azul

Vermelho

2 TB
Preto

Titânio
Azul

Vermelho

WDBPGC5000ABK
WDBPGC50000ATT
WDBPGC5000ABL
WDBPGC500ARD

WDBZFP0010BBK
WDBZFP0010BTT
WDBZFP0010BBL
WDBZFP0010BRD

WDBMWV0020BBK
WDBMWV0020BTT
WDBMWV0020BBL
WDBMWV0020BRD 

DimeNSÕeS
500 GB 
Altura: 4,33 pol. (110 mm) 
Profundidade: 0,50 pol. (12,8 mm)
Largura: 3,21 pol. (81,6 mm)
Peso: 0,30 lb (0,13 kg) 

1 TB
Altura: 4,35 pol. (110,5 mm)
Profundidade: 0,61 pol. (15,4 mm)
Largura: 3,23 pol. (82 mm)
Peso: 0,34 lb (0,16 kg)

2 TB 
Altura: 4,35 pol. (110,5 mm)
Profundidade: 0,82 pol. (20,9 mm)
Largura: 3,23 pol. (82 mm)
Peso: 0,50 lb (0,23 kg)

eSPeCiFiCAÇÕeS De 
FUNCioNAmeNTo
Taxa de transferência de dados:1

USB 3.0 até 5 Gb/s (máx.)
USB 2.0 até 480 Mb/s (máx.)
Temperatura em funcionamento:  
5°C a 35°C
Temperatura em não funcionamento:  
-20°C a 65°C

1É necessário um sistema anfitrião USB 3.0 e um cabo  
USB 3.0 certificado para serem obtidas velocidades de USB 3.0.

ComPATiBiliDADe Do SiSTemA
Windows 8 ou superior, Windows 7, 
Windows Vista® 

Requer reformatação para funcionar com sistemas operativos 
Mac OS X

GArANTiA limiTADA
Mundial de 3 anos

iNTerFACe
USB 3.0
USB 2.0

CoNTeúDo Do kiT
Unidade de disco rígido portátil
Cabo USB
Software WD SmartWare Pro
Guia de Instalação Rápida 

Western Digital, WD, o logótipo WD e My Passport são marcas comerciais registadas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países. My Passport Ultra, WD SmartWare, WD Security, WD Drive Utilities e absolutely são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países. Dropbox e o logótipo Dropbox são 
marcas comerciais da Dropbox, Inc. Outras marcas podem ser aqui mencionadas que 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 termos e condições detalhados da nossa garantia limitada, bem como uma lista dos países específicos nestas regiões.
© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.
Por se tratar de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilião de bytes, um terabyte = 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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