MY PASSPORT
SSD

™

ARMAZENAMENTO PORTÁTIL

O novo estado do armazenamento.
• Velocidades de transferência ultrarrápidas
de até 540 MB/s*
• Proteção por senha com criptografia de hardware
• Tecnologia de compatibilidade de ponta
• Resistente a choques até 6,5 pés (1,98 metros)

O My Passport SSD é um armazenamento portátil
com transferências ultrarrápidas. Ele é pequeno
o bastante para caber na palma da mão e tem
capacidade de até 2 TB para comportar toneladas
de conteúdo. A proteção por senha e a criptografia
de hardware ajudam a manter a segurança do seu
conteúdo. Fácil de usar, o My Passport SSD é um
armazenamento compacto resistente a choques em
um design bonito e durável.

MY PASSPORT SSD

ARMAZENAMENTO PORTÁTIL

Recursos do produto
Transferências de arquivos ultrarrápidas

O My Passport SSD é a unidade My Passport mais rápida até agora,
com velocidades de até 540 MB/s* usando a porta USB Type-C para
transferir dados rapidamente. Sua velocidade ultrarrápida propicia
também excelente desempenho para ajudar a executar máquinas virtuais
no seu computador.

Proteção por senha com criptografia de hardware

Armazene conteúdo crescente no My Passport SSD para aliviar o espaço
limitado de armazenamento interno. Configure uma senha para ajudar
a manter seu conteúdo protegido com criptografia de hardware AES de
256 bits com o software WD Security.

Unidade construída com a confiabilidade da WD

Construído para resistir a teste de queda de 6,5 pés (1,98 metros)
o My Passport SSD é projetado desde o início pela Western Digital.
Esta unidade confiável tem qualidade por dentro e por fora.

Importação da mídia social e de armazenamento na nuvem

O software WD Discovery™ incluído conecta a mídias sociais e serviços de
armazenamento na nuvem populares, como Facebook, Instagram, Dropbox
e Google Drive™. Importe suas fotografias, vídeos e documentos para
a unidade My Passport Ultra para ajudar a preservar sua vida online.

Tecnologia de compatibilidade de ponta

Feito para Mac ou PC, o My Passport SSD é compatível com portas
USB Tipo C e Tipo A. Ele está preparado para USB Type-C para atingir
velocidades de até 540 MB/s*. Além disso, está preparado para USB 3.1
Gen 2 e é compatível com USB 3.0, 2.0 e USB-A.

Especificações do produto
CAPACIDADES E MODELOS
2TB WDBKVX0020PSL-WESN
1TB WDBKVX0010PSL-WESN
512GB WDBKVX5120PSL-WESN
256GB WDBKVX2560PSL-WESN
CONTEÚDO
• Unidade SSD portátil
• Cabo USB Type-C™ para Type-C
(suporta USB 3.1 Gen 2)
• Adaptador USB Type-C para Type-A
• WD Discovery™ Software para
WD Backup™, WD Security™
e WD Drive Utilities™
• Guia de instalação rápida

DIMENSÕES
Comprimento: 90 mm (3,5 pol.)
Largura: 45 mm (1,8 pol.)
Altura: 10 mm (0,39 pol.)

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA
• Sistemas operacionais Windows® 10,
Windows 8.1 ou Windows 7
• macOS High Sierra, Sierra ou El Capitan

ESPECIFICAÇÕES DE
FUNCIONAMENTO
Temperatura operacional: 5°C a 35° C
Temperatura não operacional:
–20° C a 65° C

Pode ser necessária reformatação para
outros sistemas operacionais.
A compatibilidade pode variar de
acordo com o sistema operacional
e a configuração do hardware do usuário.

GARANTIA LIMITADA
3 anos (em todo o mundo)

INTERFACE
USB 3.1 (compatível com USB 3.0/2.0)
USB 3.1 até 10 Gb/s
USB 3.0 até 5 Gb/s
USB 2.0 até 480 Mb/s

Western Digital, WD, o logotipo da WD, My Passport, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities e WD Security são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Apple, Mac, o logotipo do Mac e macOS
são marcas registradas da Apple, Inc. Microsoft e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. USB Type-C é uma marca comercial do USB Implementers Forum, Inc. Todas as outras marcas são
propriedade de seus detentores. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As fotos apresentadas podem diferir dos produtos reais. Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, 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 se tratar de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo. O desempenho varia dependendo de seus componentes de hardware
e software e de suas configurações.
*Baseado em velocidades de leitura.
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