
My Passport®

Essential™ SE
Φορητές μονάδες 
σκληρού δίσκου

Υψηλής χωρητικότητας μονάδα 
αποθήκευσης επόμενης γενιάς, 
έτοιμη για χρήση

Διπλή συμβατότητα με τα πρότυπα USB 3.0 και USB 2.0

Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας WD SmartWare™ με οπτικό περιβάλλον

Κρυπτογράφηση μέσω υλικού, προστασία με κωδικό πρόσβασης 

Η φορητή μονάδα δίσκου με τις κορυφαίες 
πωλήσεις στον κόσμο διαθέτει δυνατότητα 
σύνδεσης USB 2.0 και USB 3.0 για 
συμβατότητα με το σήμερα και ταχύτητα 
για το μέλλον. Ο συνδυασμός μέγιστης 
χωρητικότητας και φορητότητας της μονάδας 
σάς επιτρέπει να μεταφέρετε παντού μαζί 
σας την ψηφιακή σας ζωή. Το λογισμικό 
λήψης αντιγράφων ασφαλείας με οπτικό 
περιβάλλον και η προστασία με κωδικό 
πρόσβασης διασφαλίζουν την προστασία 
των δεδομένων σας. 
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My Passport Essential SE
Φορητές μονάδες σκληρού δίσκου

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Προδιαγραφές προϊόντος

Διπλή συμβατότητα με τα 
πρότυπα USB 3.0 και USB 2.0
Μία μονάδα με γενική συμβατότητα με τη 
σημερινή τεχνολογία και ταχύτητα επόμενης 
γενιάς για συμβατότητα με το μέλλον. 
Χρησιμοποιήστε σήμερα το πρότυπο USB 2.0  
και μεταβείτε σε ταχύτητες USB 3.0 όταν είστε 
έτοιμοι.

Έως και 3 φορές ταχύτερος 
ρυθμός μεταφοράς
Όταν η μονάδα συνδέεται σε θύρα USB 3.0,  
σας επιτρέπει να προσπελάσετε και να 
αποθηκεύσετε αρχεία έως και 3 φορές πιο 
γρήγορα σε σχέση με το πρότυπο USB 2.0. 
Μεταφέρετε μία ταινία HD διάρκειας 2 ωρών 
σε λιγότερο από 5 λεπτά αντί για 14 λεπτά.*

*Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με 
το υλικό και τη διαμόρφωση παραμέτρων του 
συστήματος του χρήστη.

Μέγιστη χωρητικότητα
Αποθηκεύστε όλες τις αγαπημένες σας 
φωτογραφίες, τη μουσική, τις ταινίες και τα 
σημαντικά σας αρχεία σε αυτή τη φορητή 
μονάδα δίσκου υψηλής χωρητικότητας.

Ποιότητα WD εντός και εκτός
Εδώ και περισσότερα από 20 έτη, 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
εμπιστεύονται τα δεδομένα τους στις μονάδες 
σκληρού δίσκου της WD. Η πορεία μας 
είναι επιτυχημένη επειδή κατανοούμε τη 
σημασία των δεδομένων σας και η πρώτη 
μας προτεραιότητα είναι η τήρηση αυτών των 
δεδομένων ασφαλών. 

Λογισμικό WD SmartWare
Αποκτήστε τον έλεγχο της λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας. Εγκαταστήστε όλες τις 
δυνατότητες, επιλέξτε απλώς τα στοιχεία 
που χρειάζεστε ή, αν θέλετε, επιλέξτε να μη 
χρησιμοποιήσετε καθόλου το λογισμικό. 

Αυτόματη, συνεχής λήψη 
αντιγράφων ασφαλείας
Λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο 
για να προστατεύσει τα δεδομένα σας 
χρησιμοποιώντας ελάχιστους πόρους του 
υπολογιστή. Κάθε φορά που προσθέτετε  
ή τροποποιείτε ένα αρχείο, δημιουργείται 
άμεσα αντίγραφο ασφαλείας.

Προστασία με κωδικό πρόσβασης 
για τήρηση του απορρήτου
Εξασφαλίστε την ησυχία σας γνωρίζοντας 
ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται από 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χάρη στην 
προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης και την 
κρυπτογράφηση.*

*Διατίθεται, επίσης, μοντέλο με απενεργοποιημένη 
λειτουργία κρυπτογράφησης.

Τροφοδοσία μέσω USB
Τροφοδοτείται απευθείας από μια θύρα USB 
του υπολογιστή σας. Δεν απαιτείται ξεχωριστή 
τροφοδοσία.

Φιλικό για το περιβάλλον
Σχεδιάσαμε ένα μικρό κουτί και 
χρησιμοποιήσαμε ανακυκλωμένα υλικά για 
να ελαχιστοποιήσουμε τα απορρίμματα. 
Ενθαρρύνουμε την ανακύκλωσή του.

Το πρότυπο USB 3.0 μεταφέρει αρχεία έως και 3 φορές πιο 
γρήγορα σε σχέση με το πρότυπο USB 2.0*

*Όταν γίνεται σύνδεση σε διασύνδεση USB 2.0, οι μεταφορές δεδομένων πραγματοποιούνται 
με την ταχύτητα του προτύπου USB 2.0.

Με USB 3.0 54 δευτερόλεπτα
500 φωτογραφίες

Με USB 2.0 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα

Με USB 3.0 4 λεπτά
2.000 κομμάτια

Με USB 2.0 8 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα

14 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα
Με USB 3.0 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα
Ταινία HD διάρκειας 2 ωρών

Με USB 2.0

ΔΙΑΣΥνΔΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜβΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟνΤΕΛΑ
USB 3.0 (οπισθόδρομη 
συμβατότητα με το πρότυπο  
USB 2.0)

Ύψος: 
Βάθος: 
Πλάτος: 
Βάρος: 

18 mm (0,70 ίντσες) 
110 mm (4,30 ίντσες)
83 mm (3,20 ίντσες)
0,20 kg (0,45 lb)

Διαμόρφωση NTFS για  
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 

Απαιτείται εκ νέου διαμόρφωση 
για Mac OS® X Leopard®, 
Snow Leopard® 

1 TB
Black
Silver

750 GB
Black
Silver

WDBACXxxxxBBK
WDBACXxxxxBSL

WDBACXxxxxABK
WDBACXxxxxASL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕνΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕνΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Φορητή μονάδα σκληρού δίσκου
Καλώδιο USB
Λογισμικό WD SmartWare
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων1: Έως και 
480 Mb/sec σε λειτουργία USB 2.0 ή έως και  
5 Gb/sec σε λειτουργία USB 3.0

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 35°C
Θερμοκρασία μη λειτουργίας: -20°C έως 65°C
1Για την επίτευξη των επιδόσεων USB 3.0, απαιτείται κεντρικός 
υπολογιστής με USB 3.0 και καλώδιο πιστοποιημένο για USB 3.0.

2 έτη 
2 έτη
3 έτη
3 έτη

Αμερική
EMEA
APAC
Ιαπωνία 

Οι ονομασίες Western Digital και WD, το λογότυπο WD καθώς και οι ονομασίες My Passport και Put Your Life On It είναι σήματα κατατεθέντα της Western Digital Technologies, Inc. Οι ονομασίες My Passport Essential 
και WD SmartWare είναι εμπορικά σήματα της Western Digital Technologies, Inc. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται μπορεί 
να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα. Όλα τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Όλες οι προδιαγραφές προϊόντος και συσκευασίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Το 
χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν που κατέχετε. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση http://support.wdc.com/warranty, 
για τους λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις της περιορισμένης εγγύησης καθώς και για έναν κατάλογο με τις συγκεκριμένες χώρες που ανήκουν σε αυτές τις περιοχές.
© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα Megabyte (MB) = ένα εκατομμύριο byte, ένα Gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα Terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική 
προσπελάσιμη χωρητικότητα διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για το ρυθμό μετάδοσης ή τη διασύνδεση, ένα Megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά 
δευτερόλεπτο και ένα Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gb/s) = ένα δισεκατομμύριο bit ανά δευτερόλεπτο.
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