
WD Nomad™

Dayanıklı Çanta 

Zorlu yaşam koşulları 
için üretilmiştir.

2,1 metre yükseklikten düşmeye dayanır

Nem ve kir geçirmez

USB kablosu için uygun giriş

Bazı riskler alınmaya değer; dosyalarınızı 
kaybetmek ise bunlardan biri değildir.  
WD Nomad özellikle My Passport® taşınabilir 
sürücünüzü korumak için tasarlanmış 
dayanıklı bir çantadır. Çölde bir fotoğraf 
çekiminde veya Kilimanjaro Dağı'nda 
yürüyüşte olabilirsiniz; ya da çocuklarının 
fotoğraf ve videolarını saklayan yoğun bir 
anne... Dayanıklı çanta, My Passport taşınabilir 
sabit sürücünüz için üstün koruma sağlar. 



WD Nomad
Dayanıklı Çanta 

Ürün Özellikleri

Ürün Teknik Özellikleri

My Passport sürücüsü dahil değildir.
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Yanınıza alabilirsiniz.
Darbeye dayanıklı
Fotoğrafçı, maceracı, gezgin ya da 
sürekli meşgul öğrenciler için yapılan 
bu dayanıklı çanta, dışında darbeye 
dirençli, polikarbonat, plastik ve içeride 
şok emici, elastomer yastıklı yapısıyla 
sürücüyü çiziklerden ve 7 fit (2,13 m)* 
kadar yükseklikten düşmeye karşı 
korumak üzere üretilmiştir.

Hazır karabiner halkası 
Bir karabiner, kablo ya da naylon kayışı, 
hazır dış halkaya ekleyin ve çantayı sırt 
çantası, kamera çantası ya da daha kolay 
erişim için cüzdanınızdan asın.

Nem ve toza karşı dayanıklı 
Dayanıklı mandal, çantayı güvenli 
bir şekilde kapatır ve silikon astar 
dökülmelere, neme, toza ve kire karşı sıkı 
bir bariyer görevi görür.

USB kablosu için uygun giriş 
Sürücünüzün USB konektörüne ait giriş 
sayesinde, sürücüyü kullanmak için 
çantadan çıkarmanıza gerek kalmaz. 
Sadece USB kablosunu takın, çalışmaya 
hazır ve tamamen korumalıdır. Açıklığın 
aynı zamanda özel bir sızdırmaz kapağı 
vardır, sürücü takılı olmadığında nemi 
dışarıda tutar.

Lidere güvenin
WD sürücülerinize güvenerek 
sakladığınız verilerin önemini biliyor ve 
kendimizi onları korumaya adıyoruz. 
Depolama endüstrisinde uzun süredir 
lideriz, bu uzmanlığımızı WD Nomad'ın 
tasarımına aktardık, bu yüzden 
sürücünüzün bu dayanıklı çanta içinde 
korunduğundan emin olabilirsiniz. 

My Passport sürücüler için özel 
olarak üretilmiştir 
Aşağıdaki My Passport modellerini 
korumak için özel olarak tasarlanmıştır.

WDBAAA, WDBAAB, WDBAAC, WDBABM, 
WDBABW, WDBACX, WDBACY, WDBBEP, 
WDBBXV, WDBGCH, WDBKXH, WDBL1D. 

My Passport 2 TB (WDBKKF, WDBY8L)  
ve My Passport Studio modelleriyle 
uyumlu değildir.

PakeT İÇeRİĞİ BoYUTLaR UYUMLU SÜRÜcÜLeR MoDeL NUMaRaSı
Dayanıklı çanta
Ara parçalar
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Uzunluk: 
Genişlik: 
Yükseklik: 
Ağırlık:

5,8 inç (147,5 mm) 
4,4 inç (112 mm)
1,4 inç (36 mm)
0,39 lb (0,17 kg)

My Passport WDBKXH, WDBBEP
My Passport Essential™ WDBACY, WDBAAA
My Passport Essential SE WDBACX, WDBABM
My Passport Elite™ WDBAAC
My Passport for Mac® WDBAAB, WDBGCH, WDBL1D
My Passport SE for Mac WDBABW, WDBBXV

WDBGRD0000NBK-NASN Amerika  
Kıtaları/ABD Silahlı Kuvvetleri
WDBGRD0000NBK-EASN Avrupa,  
Orta Doğu, Afrika
WDBGRD0000NBK-PASN – Asya Pasifik

SıNıRLı GaRaNTİ
2 yıl Dünya çapında

Sınırlı garanti yalnızca WD Nomad dayanıklı çantayı kapsar. Bu garanti, WD Nomad 
Rugged Case'de saklanan ya da taşınan öğelere ilişkin hasarları kesinlikle kapsamaz. 
Tam garanti detayları için lütfen westerndigital.com sitesini ziyaret edin.

 

7 fit
(2,13m)*


