
WD Nomad™ 

Estojo Resistente 

Projetado para resistir 
às durezas da vida.

Resistente a quedas de até 2 metros

Protege contra a umidade e poeira

Abertura prática para o cabo USB

Há alguns riscos que valem a pena; perder 
seu arquivos não é um deles. O WD Nomad 
é um estojo resistente especificamente 
projetado para proteger a sua unidade 
portátil My Passport®. Seja porque você está 
fazendo uma sessão de fotos no deserto, 
escalando o Kilimanjaro ou armazenando 
fotos e vídeos dos seus filhos, esse estojo 
resistente oferece a melhor proteção para  
a sua unidade portátil My Passport.



WD Nomad
Estojo Resistente 

Recursos do produto

Especificações do produto

Unidade My Passport não inclusa.

Você pode levá-lo aonde for.
Resistente a impactos
Projetado para o fotógrafo, aventureiro, 
viajante ou estudante que se locomove 
muito, esse estojo durável está feito 
de plástico policarbonato resistente 
a impactos com uma almofada interna 
de elastômero que absorve o golpe 
para proteger o disco rígido contra 
arranhões e quedas de até 2,13 metros.

Pronto para usar com alças 
Coloque uma alça, cabo ou tira de 
nylon à argola exterior e pendure 
o estojo na sua mochila ou bolsa, 
para acessá-lo facilmente.

Resistente à umidade e poeira
O zíper super resistente fecha o estojo 
e a almofada de silicone oferece uma 
barreira rígida impermeável a líquidos, 
umidade, poeira e sujeira. 

Abertura prática para o cabo 
USB 
Com uma abertura para o seu conector 
USB, não é necessário tirar a unidade 
do estojo para usá-la. Basta conectar 
o cabo USB e ele já está pronto para 
ser usado e totalmente protegido. 
A abertura também conta com uma 
tampa que mantém a umidade do lado 
de fora quando a unidade não está 
conectada.

Confie em quem lidera
A WD conhece a importância dos dados 
que você coloca nas suas unidades  
e nosso trabalho é protegê-los.  
Há muito tempo somos líderes no setor 
de armazenamento e passamos todo 
esse conhecimento para o desenho 
do WD Nomad, assim você fica 
tranquilo sabendo que sua unidade 
está protegida dentro de um estojo 
resistente. 

Projetado especialmente para 
os discos rígidos My Passport 
Projetado especificamente para proteger 
os modelos de My Passport a seguir.

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

Não compatível com os modelos 
de My Passport de 2 TB (WDBKKF, 
WDBY8L) e todos os modelos de  
My Passport Studio.

 

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Passport e Put Your Life On It são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. WD Nomad, My Passport Essential, My Passport Elite e My Passport Studio são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem 
ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas. As imagens apresentadas podem diferir dos produtos reais. 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 no http://support.wdc.com/warranty para maiores detalhes sobre os termos e condições da nossa garantia limitada. Queda testada em 
concreto coberto por carpete industrial. Cumpre com as normas do MIL-STD-810 que enfatiza a elaboração do desenho ambiental e limites de teste do estojo com as condições que serão experimentadas durante sua vida útil, com métodos de teste que reproduzem os efeitos do ambiente no 
objeto em vez de imitar os ambientes em si. 
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.
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CoNtEúDo DA EMBAlAgEM DiMENSõES UNiDADES CoMPAtíVEiS Nº Do MoDElo

Estojo resistente
Espaçadores
Guia de Instalação Rápida

Comprimento: 
Largura: 
Altura: 
Peso:

14,75 cm 
11,2 cm
36 cm
17 g

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 Américas/AUS
WDBGRD0000NBK-EASN EMEA 
WDBGRD0000NBK-PASN – APAC

gARANtiA liMitADA

2 anos em todo o mundo

A garantia limitada cobra apenas o Estojo Resistente WD Nomad. Essa garantia exclui especificamente qualquer 
dano a artigos armazenados ou carregados dentro do estojo resistente WD Nomad. Visite o site westerndigital.com 
para obter informações completas sobre a garantia.

 

2,13 m*


