
My Passport®

Edge™

Taşınabilir Sabit Sürücüler

Ultra kompakt, ultra şık yol 
arkadaşınız.

USB 3.0 ile ultra hızlı veri aktarımı

Otomatik yedekleme yazılımı

Parola koruması ve donanım tabanlı şifreleme

Çok ince, ultra hızlı My Passport® Edge, hem 
önemli dosyalarınız için yeterli alanı sunar hem 
de evrak çantasına, cebe veya el çantasına 
kolaylıkla sığar. WD SmartWare™ otomatik 
yedekleme yazılımı ve donanım tabanlı 
şifre koruması, dosyalarınızı korumanıza ve 
verilerinizin gizliliğini sağlamanıza yardımcı 
olur. Yolculuk yaparken bir yandan çok sayıda 
fotoğraf, video, müzik ve dosya taşıyıp, bir 
yandan da rahat seyahat etmek isteyen herkes 
için ideal arkadaştır.
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My Passport Edge
Taşınabilir Sabit Sürücüler

Ürün Özellikleri

Ürün Teknik Özellikleri
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markalarıdır. Burada başka şirketlere ait olan diğer markalar yer almış olabilir. Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir. Tüm ürünler dünyanın tüm bölgelerinde bulunmayabilir. Tüm ürün ve ambalaj özellikleri bildirilmeksizin değiştirilebilir. 
Sınırlı garantinizin süresi, ürününüzün hangi ülkeden satın alınmış olduğuna bağlıdır. Sınırlı garantimizin ayrıntılı şart ve hükümlerini, ayrıca bu bölgelerdeki belirli ülkelerin listesini görmek için lütfen http://support.wdc.com/warranty 
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Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında; bir gigabayt (GB) = bir milyar bayt. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişiklik gösterir. Aktarım hızı veya arayüz olarak kullanıldığında, saniye başına megabit (MB/sn) = 
saniyede bir milyon bit'e, saniye başına gigabayt (Gb/sn) = saniyede bir milyar bayt'a eşittir.
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Yüksek kapasiteye sahip ultra şık 
tasarım 
Sadece 12,8 mm kalınlığında olan ve önemli 
dijital içeriğiniz için bol miktarda kullanım 
kapasitesi sunan bu ultra şık sürücü, ince 
ve hızlıdır.

Ultra yüksek aktarım hızları
My Passport Edge bir USB 3.0 bağlantı 
noktasına bağlandığında, dosyalara 
ışık hızında erişmenize ve bunları 
kaydetmenize olanak sağlar. USB 2.0 
aktarım hızlarına göre aktarım süresini  
3 katına kadar azaltın.
Performans, kullanıcının donanım ve sistem 
yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

USB 3.0 ve USB 2.0 uyumluluğu
Bu sürücü ile bugün USB 2.0 cihazlarınızla 
uyumluluğa ve bir sonraki jenerasyona 
adım atmaya hazır olduğunuzda da  
USB 3.0'ın ultra yüksek hızına sahip 
olacaksınız.

Otomatik, sürekli yedekleme
WD SmartWare yedekleme yazılımı,  
arka planda çok az PC kaynağı kullanarak 
sessizce çalışır ve verilerinizi korumanıza 
yardımcı olur. Bir dosya eklediğinizde veya 
değiştirdiğinizde, dosya anında yedeklenir.

WD Security™
WD Security yardımcı programı, 
dosyalarınızı izinsiz kullanım ve 
erişimden korumanıza yardımcı olmak 
için parola koruması ve donanım tabanlı 
şifreleme ayarlamanıza olanak sağlar.

WD Drive Utilities™ 

WD Drive Utilities ile sürücünüzün 
kaydını yaptırın, sürücü zamanlayıcısını 
ayarlayın, tanılamayı çalıştırın ve çok 
daha fazlasını yapın. 

Sağlam kasa sürücüyü korur
Verilerinizin sizin için önemli olduğunu 
biliyoruz. Bu nedenle bu sürücüyü, 
dayanıklılık ve darbelere karşı uzun vadeli 
güvenilirlik için zorlu şartlara uygun 
olarak ürettik. Sonra onu hoş görünmesi 
için tasarladığımız dayanıklı bir kasaya 
yerleştirdik. 

USB'den çalışır
Doğrudan PC'nizin USB bağlantı 
noktasından güç alır. Ayrı bir güç 
kaynağına gerek yoktur.

Dosya ve klasör yedeklemeli WD SmartWare yedekleme yazılımı.

ArAYÜz BOYUTlAr SİSTeM UYUMlUlUğU KAPASİTe ve MODeller
USB 3.0 
USB 2.0

Yükseklik: 
Derinlik: 
Genişlik: 
Ağırlık:  

12,8 mm (0,50 inç)
111 mm (4,37 inç)
82 mm (3,24 inç)
0,14 kg (0,30 lb)

Windows® XP, Windows Vista® Windows 7 
ve Windows 8 için NTFS dosya biçiminde 
biçimlendirilmiş 

Mac OS® X için yeniden biçimlendirme 
gerektirir

500 GB WDBK6Z5000ATT

KİT İçerİğİ çAlışMA ÖzellİKlerİ Sınırlı GArAnTİ
Taşınabilir sabit sürücü
USB kablosu
WD SmartWare yazılımı
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Veri aktarım hızı:1 
USB 3.0, 5 Gb/sn'ye kadar (maks.) 
USB 2.0 480 Mb/sn (maks.) 
Çalışma sıcaklığı: 5 °C – 35 °C
İşlevsel olmayan sıcaklık: -20 °C – 65 °C
1USB 3.0 hızı için bir USB 3.0 ana bilgisayarı ve onaylı  
USB 3.0 kablosu gerekir.

2 yıl
3 yıl 

Amerika/EMEA
APAC/Japonya


