
My Passport Ultra to zgrabny dysk o wysokiej 
pojemności, wyposażony w szybki interfejs  
USB 3.0. Dostarczany z dyskiem program  
WD SmartWare™ Pro automatycznie tworzy  
kopie zapasowe na dysku lub na koncie Dropbox™ 
użytkownika. Ochrona hasłem i szyfrowanie 
sprzętowe strzegą poufności danych na dysku. 
Trzyletnia ograniczona gwarancja daje poczucie 
bezpieczeństwa. Ten dysk to idealny towarzysz, 
kiedy chcesz zabrać w podróż cały swój cyfrowy 
świat.

Superszybki interfejs USB 3.0

Ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe

3 lata gwarancji

My Passport®

Ultra™

Magazyn danych klasy premium

Miniaturowy dysk z funkcją kopii 
zapasowych w chmurze
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My Passport Ultra
Magazyn danych klasy premium

Cechy produktu

Dane techniczne produktu

Elegancka konstrukcja i duża 
pojemność 
Chociaż dysk ma tylko pół cala grubości 
(12,8 mm; model 500 GB), jest bardzo 
szybki i oferuje mnóstwo miejsca na 
Twoje cenne pliki.
 
Kopie zapasowe na dysku lub  
w chmurze
Program WD SmartWare Pro 
pozwala wybrać sposób tworzenia 
kopii zapasowych i miejsce ich 
przechowywania. 
·  W trybie harmonogramu program 

tworzy kopie zapasowe w określone 
dni, o określonych porach.

·  W trybie ciągłym program 
automatycznie tworzy kopię 
zapasową każdego nowego lub 
zmodyfikowanego pliku.

·  Kopie zapasowe mogą być 
przechowywane w chmurze, na koncie 
Dropbox™ użytkownika.*

*  Przechowywanie kopii zapasowych 
w chmurze wymaga konta w serwisie 
Dropbox. Oferowane usługi w każdej 
chwili mogą ulec zmianie, a ich działanie 
może podlegać przerwom lub wyłączeniu. 
Niektóre usługi są dostępne tylko  
w wybranych krajach.

Bardzo szybkie przesyłanie 
danych
Podłączenie do portu USB 3.0 umożliwia 
błyskawiczne otwieranie i zapisywanie 
plików. Przesyłanie danych odbywa się 
do 3 razy szybciej niż przez interfejs 
USB 2.0.

Wydajność jest uzależniona od konfiguracji 
sprzętowej i systemu operacyjnego.

Obsługa interfejsu USB 3.0  
i USB 2.0
Dysk współpracuje z urządzeniami 
wyposażonymi w najnowszy interfejs 
USB 3.0, a także w starszy interfejs 
USB 2.0.

Pełna współpraca z systemem 
Windows® 8
Aplikacja WD dla systemu  
Windows 8 ułatwia wyszukiwanie 
plików multimedialnych zapisanych 
na dysku My Passport Ultra. Zawartość 
jest automatycznie porządkowana 
i wyświetlana, tak aby znalezienie 
poszukiwanego zdjęcia, filmu lub 
utworu było jak najprostsze.

Ochrona plików
Program WD Security™ umożliwia 
zabezpieczenie dysku hasłem,  
a szyfrowanie sprzętowe chroni pliki 
przed dostępem niepowołanych osób.

Program WD Drive Utilities™ 

Program WD Drive Utilities umożliwia 
zarejestrowanie dysku, ustawienie 
zegara uśpienia oraz uruchamianie 
narzędzi diagnostycznych.

Wytrzymała obudowa chroni 
wewnętrzny dysk
Wiemy, jak ważne są Twoje dane. 
Dlatego skonstruowaliśmy dysk, który 
jest trwały, odporny na wstrząsy  
i zapewnia lata niezawodnej pracy,  
a aby zapewnić mu należytą ochronę, 
umieściliśmy go w eleganckiej, 
wytrzymałej obudowie i opatrzyliśmy 
trzyletnią ograniczoną gwarancją.

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

POjEMnOśCi i MODElE
500 GB
Czarny

Tytanowy
Niebieski

Czerwony

1 TB
Czarny

Tytanowy
Niebieski

Czerwony

2 TB
Czarny

Tytanowy
Niebieski

Czerwony

WDBPGC5000ABK
WDBPGC50000ATT
WDBPGC5000ABL
WDBPGC500ARD

WDBZFP0010BBK
WDBZFP0010BTT
WDBZFP0010BBL
WDBZFP0010BRD

WDBMWV0020BBK
WDBMWV0020BTT
WDBMWV0020BBL
WDBMWV0020BRD 

WYMiARY
500 GB 
Wysokość: 4,33" (110 mm) 
Długość: 0,50" (12,8 mm)
Szerokość: 3,21" (81,6 mm)
Masa: 0,30 funta (0,13 kg) 

1 TB
Wysokość: 4,35" (110,5 mm)
Długość: 0,61" (15,4 mm)
Szerokość: 3,23" (82 mm)
Masa: 0,34 funta (0,16 kg)

2 TB 
Wysokość: 4,35" (110,5 mm)
Długość: 0,82" (20,9 mm)
Szerokość: 3,23" (82 mm)
Masa: 0,50 funta (0,23 kg)

śRODOWiSKO PRACY
Szybkość przesyłania danych1

USB 3.0 do 5 Gb/s (maks.)
USB 2.0 do 480 Mb/s (maks.)
Temperatura podczas pracy: 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: 
-20°C do 65°C
1Transmisja danych z szybkością interfejsu USB 3.0 wymaga 
użycia hosta USB 3.0 oraz kabla oznaczonego certyfikatem 
USB 3.0.

ZGODnOść Z SYSTEMAMi 
OPERACYjnYMi
Windows 8 i nowsze wersje, Windows 7, 
Windows Vista®

Praca z systemem Mac OS X wymaga sformatowania dysku

OGRAniCZOnA GWARAnCjA
Cały świat: 3 lata

inTERFEjS
USB 3.0
USB 2.0

ZAWARTOść ZESTAWU
Przenośny dysk twardy
Kabel USB
Program WD SmartWare Pro
Skrócona instrukcja instalacji 
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właścicielami są inne firmy. Produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach. Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu i opakowania bez uprzedzenia. 
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© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: 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: megabit na sekundę (Mb/s) = jeden milion bitów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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