
My Passport®

Edge™

Bärbara hårddiskar

Din ultrakompakta, 
ultraslimmade reskamrat.

Ultrasnabba dataöverföringar med USB 3.0

Automatiskt säkerhetskopieringsprogram

Lösenordsskydd och hårdvarukryptering

Den superslimmade, ultrasnabba  
My Passport Edge får enkelt plats i en 
portfölj eller handväska samtidigt som du 
får stor kapacitet lagrd dina viktiga filer. Det 
automatiska säkerhetskopieringsprogrammet 
WD SmartWare™ och lösenordsskydd med 
hårdvarukryptering hjälper dig att skydda 
dina filer och att hålla din data privata. Det är 
den idealiska kamraten för alla som behöver 
resa lätt men ändå har med sig många foton, 
videor, filer och mycket musik.
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My Passport Edge
Bärbara hårddiskar

Produktfunktioner

Produktspecifikationer

Western Digital, WD, WD-logotypen, My Passport och Put Your Life On It är registrerade varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. My Passport Edge, WD SmartWare, WD Security och WD Drive Utilities är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. 
Övriga varumärken kan nämnas häri som tillhör andra företag. Bilderna som visas 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. Gå till vår webbplats på http://support.wdc.com/warranty för detaljerade bestämmelser och villkor för vår begränsade garanti och för en lista med specifika länder i dessa regioner.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Med ensamrätt.

Vid hänvisning till lagringskapacitet är en gigabyte (GB) = en miljard byte. Total åtkomlig kapacitet varierar med operativ miljö. Vid användning som överföringshastighet eller gränssnitt, megabit per sekund (Mb/s) = en miljon bitar per sekund och gigabit per sekund (Gb/s) =  
en miljard bitar per sekund.
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Ultraslimmad design med hög 
kapacitet 
Denna ultraslimmade disk, bara 12,8 mm  
tjock, är tunn och snabb med stor 
kapacitet för ditt viktiga digitalinnehåll.

Ultrasnabba 
överföringshastigheter
När My Passport Edge är ansluten till 
en USB 3.0-port kan du nå och spara 
filer med blixtsnabb hastighet. Reducera 
överföringstiden med upp till tre gånger 
jämfört med överföringshastigheter för 
USB 2.0.
Prestanda kan variera utifrån användarens 
hårdvara och systemkonfiguration.

USB 3.0 och  
USB 2.0-kompatibilitet
Med denna disk får du kompatibilitet 
med dina USB 2.0-enheter idag, och den 
ultrasnabba hastigheten i USB 3.0 när du 
är redo att övergå till nästa generation.

Automatisk, kontinuerlig 
säkerhetskopiering
Säkerhetskopieringsprogrammet  
WD SmartWare arbetar tyst i bakgrunden 
för att hjälpa till att skydda din data med 
minimala datorresurser. När du lägger 
till eller ändrar en fil blir den omedelbart 
säkerhetskopierad.

WD Security™

Med verktyget WD Security kan du 
lösenordsskydda och hårdvarukryptera 
disken och skydda dina filer från 
obehörig användning och åtkomst.

WD Drive Utilities™

Registrera din disk, ställ in disktimer, 
kör diagnostik med mera med hjälp av 
WD Drive Utilities. 

Hållbart hölje skyddar disken 
inuti
Vi vet att din information är viktig för 
dig. Därför har vi byggt disken inuti 
enligt våra höga krav på hållbarhet, 
stöttolerans och långsiktig pålitlighet. 
Sedan skyddar vi disken med ett 
hållbart chassi med snyggt utseende. 

USB-anslutning
Ansluts direkt från USB-porten på datorn. 
Ingen separat strömförsörjning behövs.

Säkerhetskopieringsprogrammet WD SmartWare med 
säkerhetskopiering av filer och mappar.

GränSSnitt Mått SySteMkoMPAtiBilitet kAPAcitet ocH MoDeller
USB 3.0 
USB 2.0

Höjd: 
Djup: 
Bredd: 
Vikt: 

12,8 mm
111 mm
82 mm
0,14 kg

Formaterat NTFS för Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7 och 
Windows 8

Kräver omformatering för Mac OS® X

500 GB WDBK6Z5000ATT

PAketetS inneHåll DriftSSPecifikAtioner BeGränSAD GArAnti
Bärbar hårddisk
USB-kabel
Programvaran WD SmartWare
Snabbinstallationsguide

Dataöverföringshastighet:1 
USB 3.0 upp till 5 Gb/s (max) 
USB 2.0 480 Mb/s (max) 
Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
Ej i drift temperatur: -20 °C till 65 °C
1En USB 3.0-värd och USB 3.0-certifierad kabel krävs 
för att få USB 3.0-hastigheter.

2 år
3 år 
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