
De My Passport SSD is draagbare opslag 
met superhoge overdrachtssnelheden. Hij is 
klein genoeg om in de palm van uw hand te 
passen, terwijl hij wel over 1 TB aan capaciteit 
beschikt en grote hoeveelheden inhoud 
kan bevatten. Wachtwoordbeveiliging met 
hardwarematige versleuteling houdt uw inhoud 
veilig. De gebruiksvriendelijke My Passport SSD 
is schokbestendige, compacte opslag in een 
cool, duurzaam design.

MY PASSPORT™ 
SSD
DRAAGBARE OPSLAG

Opslag in zijn nieuwe gedaante.

•  Superhoge snelheden voor 
bestandsoverdracht tot 515 MB/s

•  Wachtwoordbeveiliging met 
hardwarematige versleuteling

•  Uiterst geavanceerde 
compatibiliteitstechnologie

•  Schokbestendig tot op 1,98 m



INTERFACE
USB 3.1 (compatibel met USB 3.0/2.0)
USB 3.1 max. 10 Gb/s
USB 3.0 max. 5 Gb/s
USB 2.0 max. 480 Mb/s
 
INHOUD VAN HET PAKKET
• Draagbare SSD-schijf
• USB Type-C™ naar Type-C kabel 

(ondersteunt USB 3.1 Gen 2)
• USB Type-C naar Type-A adapter
• WD Discovery™ voor WD Backup™, 

WD Security™ en WD Drive Utilities™ 
software

• Snelstartgids

AFMETINGEN
Hoogte: 10 mm
Diepte: 90 mm 
Breedte: 45 mm 

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 35°C:

Temperatuur bij stilstand
-20°C tot 65°C:

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
• Besturingssysteem Windows® 10, 

Windows 8.1 of Windows 7
• MacOS Sierra, Mac OS El Capitan 

of Yosemite
• Moet opnieuw worden geformatteerd 

voor andere besturingssystemen

Afhankelijk van de hardwareconfiguratie 
en het besturingssysteem van de 
gebruiker kan de compatibiliteit afwijken.

CAPACITEITEN  
EN MODELLEN
1 TB WDBK3E0010PSL
512 GB WDBK3E5120PSL
256 GB WDBK3E2560PSL

BEPERKTE GARANTIE
3 jaar (wereldwijd)

Productkenmerken

Western Digital, WD, het logo van WD, My Passport, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities en WD Security zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Apple, Mac, het 
Mac-logo en macOS zijn handelsmerken van Apple, Inc. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. USB Type-C is een handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc. Alle andere 
merken zijn het eigendom van hun respectievelijke houders. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Voor opslagcapaciteit is één gigabyte (GB) één miljard bytes, en 
is één terabyte (TB) één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving. Bij gebruik voor overdrachtssnelheid is één megabyte per seconde (MB/s) gelijk aan één miljoen bytes per seconde. De prestaties variëren, afhankelijk van de componenten en 
configuraties van uw hardware en software.
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Productspecificaties

MY PASSPORT SSD 
DRAAGBARE OPSLAG

Supersnel bestanden overdragen

De My Passport SSD is de snelste My Passport-schijf tot 
op heden met snelheden tot 515 MB/s via de USB Type-C 
poort voor snelle gegevensoverdracht. Door de superhoge 
snelheid is dit apparaat tevens zeer geschikt als hulpmiddel 
bij het uitvoeren van virtuele machines op uw computer.

Wachtwoordbeveiliging met hardwarematige 
versleuteling

Sla een groeiende hoeveelheid gegevens op de 
My Passport SSD op om de beperkte interne opslagruimte 
te sparen. Stel een wachtwoord in om te helpen uw 
apparaat te beschermen via ingebouwde 256-bits AES 
hardwarematige versleuteling met WD Security-software.

Uiterste geavanceerde compatibiliteitstechnologie

De My Passport SSD, die is gebouwd voor Mac of pc, 
is compatibel met USB Type-C en USB Type-A poorten. 
Het apparaat is voorbereid voor USB Type-C voor 
snelheden tot 515 MB/s. Tevens voorbereid voor USB 3.1 
Gen 2 en compatibel met USB 3.0, USB 2.0 en USB-A.

Vertrouwde schijf met WD-betrouwbaarheid

De My Passport SSD, die compleet opnieuw is ontworpen 
door Western Digital, kan een val tot 1,98 meter hoogte 
doorstaan. Deze vertrouwde schijf is van topkwaliteit, 
zowel van binnen als van buiten.


