
Το My Passport είναι μια αξιόπιστη, φορητή συσκευή αποθήκευσης, ιδανική για όσους 
είναι συνεχώς εν κινήσει. Σχεδιασμένο ώστε να χωρά στην παλάμη σας, έχει άπλετο χώρο 
για την αποθήκευση πολύ μεγάλου όγκου φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής και εγγράφων. 
Ιδανικά συμβατό με το λογισμικό WD Backup και την προστασία δεδομένων,η μονάδα 
My Passport διατηρεί τα αρχεία σας ασφαλή.

MY PASSPORT™

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΆΔΆ 
ΆΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αξεπέραστος χώρος 
αποθήκευσης, 
φταγμένος για όλες 
σας τις δημιουργίες.

•  Άυτόματη δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας με το λογισμικό 
WD Backup™ που συμπεριλαμβάνεται

•  Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης 
με κρυπτογράφηση υλικού

•  Άνανεωμένος σχεδιασμός



ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΌΝΤΕΛΑ
4 TB
Μαύρο WDBYFT0040BBK
Μπλε WDBYFT0040BBL
Κόκκινο WDBYFT0040BRD
Λευκό WDBYFT0040BWT
Πορτοκαλί WDBYFT0040BOR
Κίτρινο WDBYFT0040BYL
3 TB
Μαύρο WDBYFT0030BBK
Μπλε WDBYFT0030BBL
Κόκκινο WDBYFT0030BRD
Λευκό WDBYFT0030BWT
Πορτοκαλί WDBYFT0030BOR
Κίτρινο WDBYFT0030BYL
2 TB
Μαύρο WDBYFT0020BBK
Μπλε WDBYFT0020BBL
Κόκκινο WDBYFT0020BRD
Λευκό WDBYFT0020BWT
Πορτοκαλί WDBYFT0020BOR
Κίτρινο WDBYFT0020BYL
1 TB
Μαύρο WDBYNN0010BBK
Μπλε WDBYNN0010BBL
Κόκκινο WDBYNN0010BRD
Λευκό WDBYNN0010BWT
Πορτοκαλί WDBYNN0010BOR
Κίτρινο WDBYNN0010BYL

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
• Φορητός σκληρός δίσκος
• Καλώδιο USB 3.0
•  WD Discovery™ λογισμικό για 

WD Backup™, WD Security™ και 
WD Drive Utilities™ 

• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

ΔΙΕΠΑΦΗ
USB 3.0
USB 2.0

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
2 TB - 4 TB
Μήκος: 110 χλστ. (4,33 ίντσες)
Πλάτος: 81,5 χλστ. (3,21 ίντσες)
Ύψος: 21,5 χλστ. (0,85 ίντσες)
Βάρος: 250 g (0,54 lb)

1 TB
Μήκος: 110 χλστ. (4,33 ίντσες)
Πλάτος: 81,5 χλστ. (3,21 ίντσες)
Ύψος: 16,3 χλστ. (0,64 ίντσες)
Βάρος: 170 g (0,37 lb)

ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας:  
5 °C έως 35 °C
Θερμοκρασία εκτός λειτουργίας: 
 -20 °C έως 65 °C

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ

Διαμόρφωση NTFS για Windows® 10, 8.1 και 7
Για άλλα λειτουργικά συστήματα, ενδέχεται 
να απαιτείται επαναδιαμόρφωση.

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
3 έτη (παγκοσμίως)

Η ονομασία Western Digital WD, το λογότυπο της WD, οι ονομασίες My Passport, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities και WD Security είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Western Digital Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α.  
ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα. Ενδέχεται να μην είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές της υφηλίου.  
Όλες οι προδιαγραφές των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα gigabyte = ένα δισεκατομμύριο byte,ένα terabyte = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη 
χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας.
© 2018 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Η μονάδα My Passport περιλαμβάνει το λογισμικό WD Backup, με το 
οποίο μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι φωτογραφίες, τα βίντεο η μουσική 
και τα έγγραφά σας δεν θα χαθούν. Μπορείτε να την ορίσετε να εκτελείται 
αυτόματα βάσει του δικού σας χρονοδιαγράμματος. Απλώς επιλέξτε 
τον χρόνο και τη συχνότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των 
σημαντικών αρχείων από το σύστημά σας στη μονάδα My Passport.

Προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης με κρυπτογράφηση υλικού
Η ενσωματωμένη κρυπτογράφηση υλικού AES 256-bit με λογισμικό 
WD Security™ της μονάδας My Passport βοηθά να διατηρείτε το 
περιεχόμενό σας απόρρητο και ασφαλές. Απλώς ενεργοποιήστε 
την προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης και ορίστε τον δικό σας 
εξατομικευμένο κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να προσθέσετε ένα μήνυμα 
«να επιστραφεί αν βρεθεί» καθώς ο κωδικός συμβάλει ώστε η μονάδα 
My Passport να επιστρέψει σε εσάς αν την αφήσετε κατά λάθος κάπου.

Ανανεωμένος σχεδιασμός
Ο λεπτός, ξεχωριστός σχεδιασμός της μονάδας My Passport διατίθεται 
σε μία μεγάλη ποικιλία τολμηρών, όμορφων χρωμάτων ώστε 
να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας μοναδικό στυλ.

Ευκολία χρήσης
Η φορητή συσκευή αποθήκευσης My Passport είναι έτοιμη για άμεση 
χρήση, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία, να αποθηκεύετε 
τις αναμνήσεις σας και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας. 
Συνοδεύεται από όλα τα προγράμματα λογισμικού που χρειάζεστε, 
για να προστατέψετε όλα τα δεδομένα σας, όπως το λογισμικό 
WD Backup και το λογισμικό WD Security.

MY PASSPORT™

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΆΔΆ ΆΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Προδιαγραφές προϊόντος


