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محركات األقراص الصلبة المحمولة

تخزين الجيل التالي مستعد لبدء 
العمل

USB 2.0و USB 3.0 التوافقية المزدوجة لمنفذّي توصيل

WD SmartWare™ برنامج نسخ احتياطي بصري تابع لـ

تقنية تشفير آلية، الحماية بكلمة مرور 

يمتاز محرك األقراص المحمول األول من حيث المبيعات في العالم 
بإمكانية االتصال من خالل كل من USB 2.0 وUSB 3.0 من 

أجل تحقيق التوافق اليوم والسرعة في المستقبل. يضمن برنامج 
النسخ االحتياطي المرئي والحماية بكلمة مرور ذات تقنية التشفير 

اآللية حماية بياناتك. يتيح لك محرك األقراص سهل االستخدام هذا 
إمكانية أخذ ملفاتك معك حيثما كنت.
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My Passport Essential
محركات األقراص الصلبة المحمولة

مميزات المنتج

مواصفات المنتج

 USB 3.0 التوافقية المزدوجة لمنفذّي توصيل

 

USB 2.0و
محرك أقراص فردي يمتاز بتوافق عالمي اليوم وبسرعة 
الجيل التالي للغد. استخدمه مع USB 2.0 اآلن وانتقل 

إلى العمل بسرعة USB 3.0 عندما تكون مستعًدا. 

معدالت نقل أسرع بما يصل إلى ثالثة أضعاف
عند االتصال بمنفذ USB 3.0 يتيح لك محرك األقراص 

هذا إمكانية الوصول إلى الملفات وحفظها بمعدل يصل 
إلى 3 مرات أسرع من النقل باستخدام USB 2.0. انقل 

فلًما عالي الدقة مدته ساعتان في غضون أقل من خمس 
دقائق فقط بداًل من 14 دقيقة.*

*قد يتغير األداء حسب الجهاز المتوفر لدى المستخدم وحسب تهيئة 
نظام التشغيل أيًضا.

جودة WD في الداخل والخارج 
على مدار 20 عاًما، وماليين األشخاص في جميع أنحاء 

العالم يودعون بياناتهم في محركات األقراص الصلبة 
WD. إننا ناجحون ألننا ندرك أهمية بياناتك، وأولى 

أولوياتنا هي الحفاظ على أمان بياناتك. 

WD SmartWare البرامج
تمتع بالتحكم في النسخ االحتياطي لديك. قم بتثبيت كافة 

الميزات، وحدد المكونات التي تحتاجها فقط، أو اختر عدم 
استخدام البرنامج مطلًقا إذا كنت تفضل ذلك. 

نسخ احتياطي تلقائي ومستمر
يعمل بهدوء في الخلفية لحماية بياناتك باستخدام الحد 

األدنى من موارد جهاز الكمبيوتر لديك. كلما قمت 
بإضافة ملف أو تغييره، يتم النسخ االحتياطي التلقائي له 

على الفور.

الحماية بكلمة مرور للخصوصية
انعم براحة البال بمعرفة أن بياناتك محمية من الوصول 

غير المصرح به بواسطة الحماية بكلمة مرور وتقنية 
تشفير.*

*يتوفر موديل معطل التشفير أيًضا.

 USB يتم تشغيله عبر منفذ توصيل
التشغيل عبر USB مباشرة من منفذ USB الموجود 
بجهاز الكمبيوتر لديك. ال حاجة لمصدر طاقة منفصل.

صديق للبيئة
لقد صممنا صندوًقا صغيًرا من مواد معاد تدويرها للتقليل 

من النفايات. ونحن نشجعك على إعادة تدويره.

 *USB 2.0 الملفات بسرعة تصل إلى ثالثة أضعاف سرعة منفذ توصيل USB 3.0 ينقل منفذ

.USB 2.0 يتم نقل البيانات بسرعة ،USB 2.0 عند االتصال بوصلة*

USB 3.0 انيةمزود بمنفذ 54 ث
500 صورة

USB 2.0 انيةمزود بمنفذ 2 دقائق 2 ث

USB 3.0 يقةمزود بمنفذ 4 دق
2000 أغنية

USB 2.0 انيةمزود بمنفذ 8 دقائق 27 ث

USB 3.0 انيةمزود بمنفذ 4 دقائق 50 ث
فيلم عالي الدقة مدته ساعتان

USB 2.0 مزود بمنفذ

السعات والموديالتتوافق النظاماألبعادواجهة التوصيل
USB 3.0 )تتوافق مع اإلصدار 

)USB 2.0 السابق
االرتفاع: 

العمق: 
العرض: 
الوزن: 

0.60 بوصة )15 مم( 
4.30 بوصة )110 مم(
3.20 بوصة )83 مم(

0.31 رطل )0.14 كجم(

 Windows® لنظام NTFS تهيئة بنظام ملفات
 ،Windows 7 ،Windows Vista® ،XP

 Mac OS® X يتطلب إعادة التهيئة لنظام
 Snow Leopard® ،Leopard®

GB 500
أسود حالك

أزرق هادئ
أحمر زاهي

فضي
أبيض ثلجي

WDBACY5000ABK
WDBACY5000ABL
WDBACY5000ARD
WDBACY5000ASL

 WDBACY5000AWT
* يتوفر األبيض الثلجي فقط في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وأسيا.

ضمان محدودمواصفات التشغيلمحتويات المجموعة
محرك القرص الثابت المحمول

USB كابل
WD SmartWare البرامج

دليل التثبيت السريع

معدل نقل البيانات1: ما يصل إلى 480 ميجابت/ثانية في وضع 
USB 3.0 وما يصل إلى 5 جيجابت/ثانية في وضع USB 2.0

درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
 درجة الحرارة أثناء عدم التشغيل: 20– درجة مئوية إلى 

65 درجة مئوية
 USB 3.0 معتمد للحصول على أداء USB 3.0 وكابل USB 3.0 1 يلزم مضيف

عالي السرعة.

2 سنوات 
2 سنوات
3 سنوات
3 سنوات

األمريكتان
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

دول آسيا والمحيط الهادي
اليابان
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