
My Passport je důvěryhodné, přenosné úložiště, které skvěle ladí s vaším mobilním životním 
stylem. V provedení do dlaně ruky je přesto spousta místa pro uložení obrovského množství 
fotografií, videí, hudby a dokumentů. My Passport pomáhá udržet vaše soubory v bezpečí 
a skvěle si rozumí se softwarem WD Backup a ochranou heslem.

MY PASSPORT™  
PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ

Impozantní úložiště 
pro všechny  
vaše výtvory.

•  Automatické zálohování pomocí 
softwaru WD Backup™

•  Ochrana heslem  
s hardwarovým šifrováním

• Nové provedení



ROZHRANÍ
USB 3.0
USB 2.0 

OBSAH SADY
• Přenosný pevný disk
• Kabel USB 3.0
•  Software WD Backup™, 

WD Security™ a WD Drive Utilities™
• Stručný průvodce instalací

ROZMĚRY
2 TB – 4 TB
Výška: 21,5 mm (0,85 palce)
Hloubka: 81,5 mm (3,21 palce)
Šířka: 110 mm (4,33 palce)
Hmotnost: 250 g (0,54 libry)

1 TB
Výška: 16,3 mm (0,64 palce)
Hloubka: 81,5 mm (3,21 palce)
Šířka: 110 mm (4,33 palce)
Hmotnost: 170 g (0,37 libry)

PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota: –20 °C až 65 °C

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
• Windows® 10
• Windows 8
• Windows 7

Vyžaduje změnu formátování pro operační  
systémy Mac OS X

Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci 
hardwaru a operačním systému.

KAPACITY A MODELY
4 TB
Černá WDBYFT0040BBK
Modrá WDBYFT0040BBL
Červená WDBYFT0040BRD
Bílá WDBYFT0040BWT
Oranžová WDBYFT0040BOR
Žlutá WDBYFT0040BYL

3 TB
Černá WDBYFT0030BBK
Modrá WDBYFT0030BBL
Červená WDBYFT0030BRD
Bílá WDBYFT0030BWT
Oranžová WDBYFT0030BOR
Žlutá WDBYFT0030BYL

2 TB
Černá WDBYFT0020BBK
Modrá WDBYFT0020BBL
Červená WDBYFT0020BRD
Bílá WDBYFT0020BWT
Oranžová WDBYFT0020BOR
Žlutá WDBYFT0020BYL

KAPACITY A MODELY
1 TB
Černá WDBYNN0010BBK
Modrá WDBYNN0010BBL
Červená WDBYNN0010BRD
Bílá WDBYNN0010BWT
Oranžová WDBYNN0010BOR
Žlutá WDBYNN0010BYL

OMEZENÁ ZÁRUKA
po dobu 2 let (celosvětová)

Funkce produktu

Western Digital, WD, logo WD, My Passport, WD Backup, a WD Security jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a případně dalších zemích.  Ostatní známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Zobrazené 
fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. Všechny produkty nemusejí být dostupné ve všech zemích světa. Specifikace všech produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pro kapacitu úložiště platí převod: jeden gigabajt = jedna miliarda bajtů a jeden terabajt = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší 
v závislosti na provozním prostředí. (c) 2016 Western Digital Corporation nebo její pobočky.

Pojmy týkající se kapacity úložiště: jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů a jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů.       4178-707231-Z00 srpen 2016

Zálohujte automaticky
Disk My Passport je vybaven softwarem WD Backup 
pomáhajícím zajistit, aby se vaše fotky, videa, hudba 
ani dokumenty neztratily. Můžete nastavit automatické 
spuštění zálohování dle vašeho plánu. Stačí si vybrat čas 
a frekvenci zálohování důležitých souborů vašeho systému 
na disk My Passport.

Ochrana heslem s hardwarovým šifrováním
Vestavěné 256bitové hardwarové šifrování AES disku 
My Passport se softwarem WD Security™ pomáhá udržet 
váš obsah v soukromí a bezpečí. Stačí si aktivovat ochranu 
heslem a nastavit vlastní heslo. Jako výzvu pro zadání hesla 
můžete přidat i zprávu „vraťte při nalezení“, která může 
zajistit, že se vám disk My Passport vrátí, pokud jej někde 
náhodou zapomenete.

Nové provedení
Výrazné a energické provedení disku My Passport zvýrazňuje 
řada sytých krásných barev, ze kterých si jistě vyberete tu, 
co bude vyhovovat vašemu jedinečnému osobnímu stylu.

Snadno použitelné
Přenosné úložiště My Passport je připraveno k použití ihned 
po vybalení, takže můžete ihned přenášet soubory, ukládat 
vzpomínky a zálohovat. Je dodáváno s veškerým softwarem, 
který budete potřebovat k ochraně všech svých dat, včetně 
softwaru WD Backup a WD Security.

MY PASSPORT 
PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ

USB 3.0

Technické údaje produktu


