
Cabo Thunderbolt integrado 

Não requer adaptador de CA 

Caixa de alumínio anodizado durável

Quando o armazenamento digital de alto 
desempenho é crítico para terminar um 
trabalho, o armazenamento RAID portátil da 
My Passport Pro é ideal para profissionais 
criativos em campo. Com o design exclusivo 
de um cabo Thunderbolt integrado,  
que proporciona potência e desempenho, 
esta unidade dupla de alta capacidade 
proporciona velocidades até 233 MB/s para 
vídeo HD, RAID seleccionável pelo utilizador 
e uma caixa de alumínio compacta.

My Passport® Pro
Armazenamento RAID portátil

Velocidade Thunderbolt™. 
Verdadeiramente portátil.
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My Passport Pro
Armazenamento RAID portátil

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Transferir, copiar e editar em 
tempo recorde
Agora não tem que optar entre  
a velocidade e a portabilidade. Com 
a My Passport Pro consegue ambas. 
Com velocidades de transferência até 
233 MB/s,* esta unidade portátil, com 
uma velocidade espantosa, torna 
mais conveniente do que nunca levar 
a sua criatividade para a estrada. 
Transfira, edite, compile e reproduza 
ficheiros com gráficos pesados em 
tempo recorde e cumpra os seus 
prazos mais exigentes.

*A velocidade de 233 MB/s é atingida com 
o modelo de 2 TB. A velocidade de  
230 MB/s é atingida com o modelo de 
4 TB. O desempenho pode variar, pois 
depende da configuração do sistema e do 
hardware.

Não são necessários cabos 
extra nem adaptador de 
energia
Alimentada directamente através da 
porta Thunderbolt do MacBook®, 
a My Passport Pro liberta espaço 
no seu kit de trabalho de campo, 
eliminando a necessidade de 
usar um adaptador de CA. Além 
disso, estando o cabo integrado 
na unidade, nunca perderá o cabo 
Thunderbolt nas suas deslocações.

Durabilidade para o seu 
fluxo de trabalho e estilo 
profissional
As unidades duplas na My Passport 
Pro estão incluídas numa caixa 
anodizada e totalmente em alumínio 
que complementa o seu estilo 
profissional. Com as unidades 
WD integradas que cumprem os 
nossos requisitos de durabilidade, 
tolerância a choques e fiabilidade 
de longo prazo, pode desfrutar de 
toda a tranquilidade por saber que 
as suas criações estão protegidas. 
Quer esteja a filmar um novo 
documentário no exterior e enviar as 
últimas filmagens para o estúdio, ou 
a apresentar o seu novo portefólio 
a um cliente, a My Passport Pro 
foi concebida para todo o tipo de 
trabalho em movimento.

Trabalha com Apple® Time 
Machine® para proteger o seu 
trabalho criativo
Depois de ter capturado as suas 
imagens, copie-as rapidamente com 
Apple Time Machine.

Mantenha a sua criatividade 
em movimento
Fornecida com RAID 0 para  
o máximo de velocidade  
e capacidade, a My Passport Pro 
ajuda-o a editar e compilar, sem 
qualquer tipo de perdas. O seu fluxo 
de trabalho acompanha a rapidez da 
sua imaginação.

Proteja o seu meio de 
subsistência com RAID 1
O seu trabalho é a sua vida. Eles 
devem protegê-lo com o modo de 
espelhamento RAID 1 para uma 
protecção dupla dos dados. Neste 
modo, a capacidade é dividida  
a meio: uma metade armazena os 
seus dados e a outra armazena uma 
cópia duplicada.

Capacidade que acompanha 
as suas criações 
Actualize o seu kit de campo com  
a My Passport Pro de alta 
capacidade. Disponível em 
capacidades de 2 TB e 4 TB, esta 
unidade tem toda a capacidade de 
que necessita para os seus vídeos 
HD, sessões fotográficas  
e outros ficheiros criativos. Finalmente 
é possível levar tudo consigo  
e continuar a criar.

Unidade de arranque ultra-
rápida
Armazene os seus ficheiros de 
sistema nesta unidade e utilize-a para 
um arranque ultra-rápido, para que  
o computador não o faça perder 
tempo quando os prazos de entrega 
se aproximam.

Configuração de ligar  
e utilizar
A unidade My Passport Pro vem 
pré-formatada com HFS+ J, para 
poder utilizá-la com o seu Mac 
imediatamente.

Preparada quando também  
o estiver
O WD Diagnostics™ efectua uma 
verificação de estado S.M.A.R.T da 
unidade, em poucos segundos, para 
poder estar seguro que está pronta  
a usar para o próximo trabalho.

Garantia limitada de 3 anos
E protegemos a unidade com uma 
garantia de 3 anos para lhe dar toda 
a tranquilidade.

Western Digital, WD, o logótipo WD e My Passport são marcas comerciais registadas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países. WD Diagnostics e absolutely são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países. 
Thunderbolt e o logótipo Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou outros países. Outras marcas aqui mencionadas podem pertencer a outras empresas. As figuras mostradas podem ser diferentes dos produtos actuais. É possível que nem todos 
os produtos estejam disponíveis em todas as regiões do mundo. 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.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Como utilizado para capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total acessível varia em função do ambiente operativo. Como utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes 
por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilião de bits por segundo.        
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INTERFACE 2 TB - DIMENSÕES 4 TB - DIMENSÕES CAPACIDADES E MODELOS
Thunderbolt Altura: 

Profundidade: 
Largura: 
Peso: 

5,65 pol. (143,4 mm)
1,13 pol. (28,7 mm)
3,48 pol. (88,5 mm)
1,01 lb (0,46 kg)

Altura: 
Profundidade: 
Largura: 
Peso:

5,65 pol. (143,4 mm)
1,74 pol. (44,2 mm)
3,48 pol. (88,5 mm)
1,59 lb (0,72 kg)

2 TB
4 TB

WDBRMP0020DBK
WDBRNB0040DBK 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO COMPATIBILIDADE DO SISTEMA GARANTIA LIMITADA
Unidade de disco rígido portátil
Cabo Thunderbolt integrado
Manual de Instalação Rápida

Velocidade de transferência de dados:1 até 10 Gb/s 
(máx.)
Temperatura em funcionamento: 0°C a 35°C
Temperatura em não funcionamento: –40°C a 65°C

1É necessário um anfitrião Thunderbolt e um cabo certificado para 
Thunderbolt para serem obtidas as velocidades da tecnologia 
Thunderbolt.

Formatada com HFS + J para Mac OS 
Mavericks™ e Mountain Lion™

Mundial de 3 anos


