
Jogue mais.
Elimine menos.

My Passport® X
Armazenamento para jogos

A My Passport X da WD expande a sua 

experiência de jogo com a Xbox One ou 

Xbox 360. Ligue esta potente unidade portátil 

ao seu sistema para adicionar capacidade 

de armazenamento instantaneamente. 

Concebida com base numa unidade WD 

de alta qualidade, a My Passport X foca o 

desempenho exigido pelos jogadores mais 

experientes.

Adicione armazenamento extra à sua 

Xbox One™ ou Xbox 360®

Leve os seus jogos favoritos para todo o lado

Armazene jogos da Xbox One ou Xbox 360



Jogue em qualquer lugar
Leve os seus jogos consigo para onde quiser. 
Ligue a unidade à consola Xbox One ou Xbox 360 
de um amigo e dê início à competição!* (Requer 
ligação à Internet. Requer acesso à sua conta 
Xbox Live online.)
* Se o jogo tiver sido adquirido e carregado através de 
disco, os discos originais podem ser necessários para 
confirmar a propriedade. 
 
Focada no desempenho!
Ligar a unidade My Passport X à Xbox One 
ou Xbox 360 é como dar força e velocidade 
extra à sua personagem no jogo. Dá-lhe mais 
espaço para armazenar mais jogos e obter 
um desempenho de jogo super-rápido com a 
velocidade do USB 3.0. Foi concebida para 
fornecer um desempenho excelente aos jogadores 
de Xbox One, Xbox 360 ou PC.

Configuração simples
A configuração da My Passport X só demora alguns 
minutos. Basta ligar e seguir as instruções fáceis 
apresentadas no ecrã e estará pronto para enfrentar 
todo o tipo de desafios, inimigos e adversários.

Design elegante com alta capacidade
Sendo a companhia ideal para a sua Xbox One ou 
Xbox 360, o design elegante e compacto da My 
Passport X permite-lhe exibir o seu estilo de vida de 
jogador — e destacar-se por isso.

Velocidades de transferência ultrarrápidas
O poder do USB 3.0 permite-lhe aceder aos ficheiros 
e guardá-los a uma velocidade ultrarrápida. E não é 
necessária uma fonte de alimentação separada.

Fiabilidade da WD
Os seus dados são importantes, por isso a WD produz 
unidades tendo em vista a durabilidade, tolerância 
a choques e fiabilidade de longo prazo. Além da 
tranquilidade transmitida pela qualidade da WD aliada 
à nossa garantia limitada (os termos variam consoante 
o país).

CAPACIDADES E MODELOS
2 TB
Preto WDBCRM0020BBK

 

DIMENSÕES
2 TB
Altura: 4,33 in (110 mm) 
Profundidade: 0,83 in (20,96 mm) 
Largura: 3,21 in (81,6 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 ºC a 35 ºC 
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 
 
1 ano [EUA, Canadá e América Latina] 
2 anos [Europa, Médio Oriente, África e Índia]

INTERFACE
USB 3.0 
USB 2.0 
 
CONTEÚDO DO KIT 
Unidade de disco rígido portátil 
Cabo USB 
Manual de Instalação Rápida 

A Microsoft Corporation não apoia nem autoriza este produto.
WD, o logótipo WD e My Passport são marcas comerciais registadas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países. Xbox One é uma marca comercial registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países. As especificações do produto 
estão sujeitas a alterações sem notificação prévia. © 2015 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Por se tratar de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = mil milhões de bytes, um terabyte = um bilião de bytes. A capacidade total acessível varia em função 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) = mil milhões de bits por segundo.
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