
WD Nomad™ 

Kraftigt fodral 

Utvecklad för 
vardagens hårda 
verklighet.

Klarar tapp på över 2 meter

Håller fukt och smuts ute

Smart öppning för USB-kabel

Vissa risker är bara bra att ta, men att bli av 
med sina filer är inte en av dem. WD Nomad 
är det robusta fodralet som är särskilt 
utformat för att skydda din My Passport® 
portabla hårddisk. Oavsett om du är ute och 
fotograferar i öknen, vandrar i Kilimanjaro 
eller är en upptagen mamma som sparar 
bilder och videor på barnen är det här 
robusta fodralet det perfekta skyddet för din  
My Passport portabla hårddisk. 



WD Nomad
Kraftigt fodral 

Produktfunktioner

Produktspecifikationer

My Passport-disk ingår ej.

Du kan ta den med dig.
Stöttålig
Skapad för fotografen, äventyraren, 
resenären eller studenten som alltid är 
på språng. Det här robusta fodralet är 
byggt av stöttålig polykarbonat-plast 
på utsidan och stötabsorberande 
vulkaniserad-stoppning på insidan som 
skyddar disken invändigt från repor 
och från att tappas från så höga höjder 
som 2,13 m.

Karbinhake-förberedd ring 
Koppla fast en karbinhake, kabel eller 
nylonband i den gjutna ringen och låt 
fodralet hänga från ryggsäcken eller 
handväskan så kommer du enkelt 
åt den.

Fukt- och dammtålig
Den kraftiga regeln stänger säkert 
fodralet och silikonkudden ger en 
ordentlig barriär som står Emot spill, 
fukt, damm och smuts. 

Smart öppning för USB-kabeln 
Med en öppning för diskens USB-
kontakt behöver du aldrig ta ut disken 
ur fodralet för att använda den. Det är 
bara att ansluta USB-kabeln så är den 
klar för användning och helt skyddad. 
Öppningen har även en unik försegling 
som håller fukten ute när disken inte 
är ansluten.

Lita på ledaren
WD förstår hur viktiga de uppgifter 
du anförtror dina diskar med är, 
och vårat jobb är att skydda dem. 
Vi har länge varit ledande inom 
datalagringsbranschen och den 
expertis vi har samlat genom åren kom 
väl till pass när vi utformade  
WD Nomad så att du kan vara trygg 
i vetskapen att din disk skyddas i det 
här robusta fodral som är resultatet av 
vår produktutveckling. 

Speciellt utformad för  
My Passport-hårddiskar 
Specifikt formgiven för att skydda  
My Passport Essential™, My Passport 
Essential SE, My Passport Elite™,  
My Passport for Mac®, eller  
My Passport SE for Mac portabla 
hårddiskar. 

 

Western Digital, WD, WD-logotypen, My Passport och Put Your Life On It är registrerade varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. WD Nomad, My Passport Essential, My Passport Elite och My Passport Studio är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, lnc. 
Övriga varumärken kan nämnas häri som tillhör andra företag. Visade bilder kan skilja sig från faktiska produkter. Inte alla produkter är tillgängliga i alla regioner i världen. Produkt- och förpackningsspecifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Den begränsade 
garantins omfattning beror på vilket land produkten köpts i. Besök vår webbplats på http://support.wdc.com/warranty för detaljerade villkor gällande vår begränsade garanti. Släpp-testad på betong täckt av industrimatta. Uppfyller MIL-STD-810 som lägger stor vikt på att anpassa 
fodralets miljömässiga formgivning och testar gränser för de omständigheter den kommer att utsättas för under sin brukstid, och etablerar testmetoder som återspeglar miljöeffekterna på föremålet snarare än att begränsa själva miljöerna.
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FörPacKNiNgeNS iNNehåLL Mått KoMPatiBLa eNheter MoDeLLNUMMer
Kraftigt fodral
Avskiljare
Snabbinstallationsguide

Längd: 
Bredd: 
Höjd: 
Vikt:

147,5 mm 
112 mm
36 mm
0,17 kg

My Passport Essential: WDBACYxxxx, 
WDBAAAxxxx, WDBABDxxxx
My Passport Essential SE: WDBACXxxxx, 
WDBABMxxxx, WDBGYSxxxx 
My Passport Elite: WDBAACxxxx
My Passport for Mac: WDBAABxxxx
My Passport SE for Mac: WDBABWxxxx

Inte kompatibel med My Passport Studio™

WDBGRD0000NBK-NASN Amerika/AUS
WDBGRD0000NBK-EASN EMEA

BegräNSaD garaNti
1 år      Amerika/AUS
2 år      Europa, Mellanöstern och Afrika

*Den begränsade garantin täcker endast WD Nomad kraftigt fodral Garantin utesluter specifikt skador på föremål 
som förvaras eller bärs i WD Nomad kraftigt fodral. Besök westerndigital.com för fullständiga garantiuppgifter.

 

2,13 m*


