
My Passport®

Essential™ SE
Discos rígidos portáteis

Armazenamento portátil de 
alta capacidade de última 
geração

Compatibilidade dupla para USB 3.0 e USB 2.0

Software de backup visual WD SmartWare™

Proteção por senha e criptografia de hardware

O disco rígido portátil número um em vendas  
em todo o mundo conta com conectividade  
USB 2.0 e USB 3.0 para uma compatibilidade  
de hoje e velocidade do futuro. A capacidade 
máxima em uma unidade portátil para levar  
a sua vida digital aonde você for. O software 
de backup visual e proteção por senha com  
criptografia de hardware garantem a proteção  
dos seus dados.
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My Passport Essential SE
Discos rígidos portáteis

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Compatibilidade dupla para  
USB 3.0 e USB 2.0
Um único disco rígido com compatibilidade 
universal hoje e velocidade de última 
geração para amanhã. Use com  
a USB 2.0 agora e passe para a USB 3.0 
quando você estiver pronto.

Taxas de transferência até 3 vezes 
mais rápidas
Quando conectado a uma porta USB 3.0,  
esse disco rígido permite acessar e salvar 
arquivos até três vezes mais rápido do que 
a USB 2.0. Transfira um filme em HD de 
2 horas em apenas cinco minutos em vez 
de 14.*

*O desempenho pode variar, pois depende do  
sistema e da configuração do hardware do usuário.

Capacidade máxima
Armazene todas as suas fotos, músicas, 
filmes e arquivos importantes nesse disco 
rígido portátil de alta capacidade.

Qualidade WD por dentro e por fora
Há mais de 20 anos, milhares de pessoas 
em todo o mundo guardam seus dados 
nos discos rígidos WD. Nosso sucesso 
se deve a que nós sabemos como seus 
dados são importantes e nossa primeira 
preocupação é mantê-los protegidos.

Software WD SmartWare
Você no controle do seu backup. Instale 
todos os recursos, selecione apenas os 
componentes que você precisa ou, se 
preferir, escolha não usar o software.

Backups automáticos e contínuos
Funciona de forma silenciosa no plano 
de fundo para proteger seus dados, 
exigindo o mínimo do seu computador. 
Sempre que você acrescentar ou alterar 
um arquivo, será feito o backup dele 
imediatamente.

Proteção de senha para 
privacidade
Fique tranquilo sabendo que seus dados 
estão protegidos contra o acesso não 
autorizado através de criptografia  
e proteção por senha.*

*Também está disponível um modelo com  
a criptografia desabilitada.

Acionado por USB
Alimentada directamente a partir da porta 
USB existente no PC. Não é necessária 
nenhuma fonte de alimentação separada.

Amigo do planeta
Projetamos uma embalagem pequena feita 
com materiais reciclados para minimizar  
o desperdício. Faça como nós: recicle-a.

A USB 3.0 transfere arquivos até 3x mais rápido do que  
com a USB 2.0*

*Quando estiver conectado a uma interface USB 2.0, a transferência de dados terá  
a velocidade da USB 2.0.

InTErFACE DIMEnSõES CoMPATIBIlIDADE Do SISTEMA CAPACIDADES E MoDEloS
USB 3.0 (retrocompatível 
com a USB 2.0)

Altura:
Profundidade:
Largura:
Peso:

0,70 pol (18 mm) 
4,30 pol (110 mm)
3,20 pol (83 mm)
0,20 kg (0,20 kg)

Formatado em NTFS para Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7

Requer formatação para Mac OS® X Leopard®, 
Snow Leopard® 

1 TB
Black
Prata

750 GB
Black
Prata

WDBACXxxxxBBK
WDBACXxxxxBSL

WDBACXxxxxABK
WDBACXxxxxASL

ConTEúDo Do kIT ESPECIFICAçõES DE FUnCIonAMEnTo GArAnTIA lIMITADA
Disco rígido portátil
Cabo USB
Software WD SmartWare
Guia de Instalação Rápida

Taxa de transferência de dados1: Até 
480 Mb/seg no modo USB 2.0 ou até  
5 Gb/seg no modo USB 3.0

Temperatura operacional: 5°C a 35°C
Temperatura não-operacional: -20°C a 65°C
1Um host USB 3.0 e um cabo certificado USB 3.0 são 
necessários para obter o desempenho do USB 3.0.

2 anos
2 anos
3 anos
3 anos

Américas
Europa, Oriente Médio e África
APAC
Japão 

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Passport e Put Your Life On It são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. My Passport Essential e WD SmartWare são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste 
documento que pertençam a outras empresas. As figuras mostradas podem ser diferentes dos produtos atuais. Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. O termo da sua garantia limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite nosso website em http://support.wdc.com/warranty para os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada e para uma lista dos países específicos nessas regiões.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Ao tratar-se de taxa de 
transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.
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Com USB 3.0 54 segundos
500 fotos

Com USB 2.0 2 minutos 2 segundos

Com USB 3.0 4 minutos
2000 músicas

Com USB 2.0 8 minutos 27 segundos

Com USB 3.0 4 minutos 50 segundos
Filme em HD de 2 horas

Com USB 2.0 14 minutos 27 segundos
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