
My Passport®

Essential™

Przenośne dyski twarde

Nowa generacja przenośnych 
pamięci masowych

Podwójny interfejs: USB 3.0 i USB 2.0

WD SmartWare™ — graficzny podgląd kopii zapasowych

Szyfrowanie sprzętowe i ochrona hasłem 

Najczęściej kupowany przenośny dysk twardy 
na świecie oferuje teraz podwójny interfejs  
USB 2.0 i USB 3.0, zapewniający zgodność  
z istniejącymi dziś urządzeniami, a na przyszłość 
jeszcze szybsze przesyłanie danych. Program 
do tworzenia i wizualizacji kopii zapasowych 
oraz szyfrowanie i ochrona hasłem strzegą 
bezpieczeństwa danych. Dzięki temu 
wygodnemu w noszeniu dyskowi swoje  
pliki możesz mieć zawsze pod ręką.
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My Passport Essential
Przenośne dyski twarde

Funkcje produktu

Dane techniczne produktu

Podwójny interfejs: USB 3.0 i USB 2.0
Jeden dysk z uniwersalnym interfejsem. Pełna 
zgodność z dostępnymi urządzeniami na 
dziś, wysoka szybkość przesyłania danych na 
przyszłość. Używaj interfejsu USB 2.0, a kiedy 
przyjdzie na to czas, zacznij wykorzystywać 
dużą szybkość złącza USB 3.0. 

Nawet trzykrotnie szybsze 
przesyłanie danych
Po podłączeniu do złącza USB 3.0 dysk 
ten umożliwia nawet trzykrotnie szybszy 
dostęp do plików i ich zapisywanie niż za 
pośrednictwem złącza USB 2.0. Przesłanie 
dwugodzinnego filmu w rozdzielczości HD 
trwa poniżej pięciu minut zamiast 14.*

*Wydajność jest uzależniona od konfiguracji 
sprzętowej i systemu operacyjnego.

Jakość WD w środku i na zewnątrz 
Już od ponad 20 lat miliony ludzi na świecie 
powierzają swoje dane dyskom twardym 
WD. Nasze produkty zdobyły zaufanie, 
bo za najważniejszy cel stawiamy sobie 
bezpieczeństwo danych naszych klientów. 

Oprogramowanie WD SmartWare
Nad kopiami zapasowymi masz teraz pełną 
kontrolę. Zainstaluj wszystkie funkcje, 
wybierz tylko potrzebne składniki albo, jeśli 
wolisz, w ogóle nie instaluj oprogramowania. 

Automatyczne, tworzone na 
bieżąco kopie zapasowe
Program działa w tle, chroniąc cenne 
dane i zużywając minimalną ilość 
zasobów komputera. Każdy nowy lub 
zmodyfikowany plik jest natychmiast 
zapisywany w kopii zapasowej.

Ochrona hasłem zapewniająca 
poufność
Ochrona hasłem oraz szyfrowanie 
zabezpieczają Twoje dane w przypadku 
nieautoryzowanego dostępu.*

*Dostępny jest również model z wyłączoną funkcją 
szyfrowania.

Zasilanie przez złącze USB 
Dysk jest zasilany bezpośrednio przez 
port USB komputera. Nie jest wymagane 
zewnętrzne źródło zasilania.

Przyjazny dla planety
Opakowanie dysku jest teraz mniejsze 
i wykonane z surowców wtórnych. 
Zachęcamy do recyklingu opakowań.

Niemal trzykrotnie szybsze przesyłanie plików przez USB 3.0  
w porównaniu ze złączem USB 2.0* 

*W przypadku podłączenia dysku za pośrednictwem interfejsu USB 2.0 dane będą przesyłane  
z szybkością obsługiwaną przez standard USB 2.0.

Z USB 3.0 54 sekundy
500 zdjęć

Z USB 2.0 2 minuty 2 sekundy

Z USB 3.0 4 minuty
2000 utworów

Z USB 2.0 8 minut 27 sekund

Z USB 3.0 4 minuty 50 sekund
Dwugodzinny film HD

Z USB 2.0

INterFeJS WyMIAry ZgODNOść SySteMOWA POJeMNOścI I MODele
USB 3.0 (zachowuje zgodność 
wsteczną ze standardem USB 2.0)

Wysokość: 
Głębokość: 
Szerokość: 
Masa: 

0,60 cala (15 mm) 
4,30 cala (110 mm)
3,20 cala (83 mm)
0,31 funta (0,14 kg)

Format NTFS dla systemów Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7, 

Wymaga formatowania do systemów  
Mac OS® X Leopard®, Snow Leopard® 

500 GB
Midnight Black
Pacific Blue
Real Red
Cool Silver
Arctic White

WDBACY5000ABK
WDBACY5000ABL
WDBACY5000ARD
WDBACY5000ASL
WDBACY5000AWT 

*Dysk w wariancie Arctic White jest dostępny tylko w krajach Europy,  
Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azji.

ZAWArtOść ZeStAWU śrODOWISkO PrAcy OgrANIcZONA gWArANcJA
Przenośny dysk twardy
Kabel USB
Oprogramowanie  
WD SmartWare
Skrócona instrukcja instalacji

Szybkość przesyłania danych1: Do 480 Mb/s 
w trybie USB 2.0 i 5 Gb/s w trybie USB 3.0

Temperatura podczas pracy: 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: 
-20°C do 65°C
1Transmisja danych z szybkością portu USB 3.0 wymaga użycia 
hosta USB 3.0 oraz kabla oznaczonego certyfikatem USB 3.0.

2 lata 
2 lata
3 lata
3 lata

Ameryka Płn. i Płd.
Europa, Bliski Wschód i Afryka
Azja i Pacyfik
Japonia

Western Digital, WD, logo WD, My Passport i Put Your Life On It są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. My Passport Essential i WD SmartWare są znakami towarowymi firmy Western Digital 
Technologies, Inc. W tekście mogły zostać użyte inne znaki towarowe, będące własnością innych firm. Rzeczywiste produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż przedstawione na ilustracjach. Niektóre produkty są dostępne tylko  
w wybranych krajach. Opakowanie i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. W naszej witrynie internetowej pod adresem 
http://support.wdc.com/warranty można znaleźć szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji oraz listę krajów z podziałem na regiony.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtów; jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska 
systemu operacyjnego. Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub szybkości interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = jeden milion bajtów na sekundę; megabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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14 minut 27 sekund
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