
MY BOOK™

OPSLAG VOOR DESKTOPCOMPUTERS

Opnieuw ontworpen opslag met 
hoge capaciteit met net zo veel 
inspiratie als uw eigen creaties. 

•  Automatische back-up met meegeleverde 
WD Backup™-software en compatibiliteit 
met Time Machine

•  Wachtwoordbeveiliging met 
hardwarematige versleuteling 

• Vernieuwd ontwerp

De My Book harde schijf is vertrouwde 
opslag voor desktopcomputers die is 
ontworpen als aanvulling op uw persoonlijke 
stijl met enorme hoeveelheden ruimte voor 
het opslaan van uw foto's, video's, muziek 
en documenten. De My Book opslag voor 
desktopcomputers, die is uitgerust met 
wachtwoordbeveiliging en perfect werkt in 
combinatie met WD Backup of Apple Time 
Machine voor Mac, helpt uw bestanden  
veilig te houden.



INTERFACE
USB 3.0
USB 2.0
 
INHOUD VAN HET PAKKET
• Harde schijf voor desktops
• USB 3.0-kabel
• Netadapter
•  WD Backup™, WD Security™  

en WD Drive Utilities™
• Snelstartgids

AFMETINGEN
Hoogte: 170,6 mm
Diepte: 139,3 mm
Breedte: 49 mm
Gewicht: 
8 TB - 0,96 kg
6 TB - 1,05 kg
4 TB - 1,00 kg
3 TB - 0,96 kg

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
•  Geformatteerde exFAT voor 

standaardcompatibiliteit met Windows en Mac.

•  Besturingssysteem: Windows® 10, Windows 8, 
Windows 7, Mac OS X El Capitan, Yosemite of 
Mavericks

•  Moet mogelijk opnieuw worden geformatteerd 
voor andere besturingssystemen

Compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en het 

besturingssysteem van de gebruiker.

CAPACITEITEN EN MODELLEN
8 TB  WDBBGB0080HBK
6 TB  WDBBGB0060HBK
4 TB  WDBBGB0040HBK
3 TB  WDBBGB0030HBK

BEPERKTE GARANTIE
3 jaar (wereldwijd)

Productkenmerken

Western Digital, WD, het logo van WD, My Book, WD Backup en WD Security zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochteronderneminen in de VS en/of andere landen.  Alle eventuele andere merken in dit document zijn 
het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Mogelijk zijn niet alle producten wereldwijd verkrijgbaar. Alle productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. 
Voor opslagcapaciteit is één gigabyte gelijk aan één miljard bytes, en is één terabyte gelijk aan één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving. (c) 2016 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen.

Voor opslagcapaciteit is één gigabyte (GB) één miljard bytes, en is één terabyte (TB) één biljoen bytes.       4178-707230-G01  December 2016

Productspecificaties

Volledige back-up
De My Book opslag voor desktopcomputers wordt geleverd 
met WD Backup-software voor Windows en is compatibel met 
Apple Time Machine om te helpen waarborgen dat uw foto's, 
video's, muzieknummers en documenten niet verloren gaan.  
U kunt de software zodanig instellen dat er volgens uw 
planning automatisch back-ups worden gemaakt. Kies 
een tijd en frequentie voor het maken van back-ups van 
belangrijke bestanden op uw systeem. My Book opslag voor 
desktopcomputers werkt tevens prima samen met  
Acronis® True ImageTM WD Edition-software, waarmee complete 
systeemback-ups kunnen worden gepland.

Wachtwoordbeveiliging met hardwarematige versleuteling 
De ingebouwde 256-bits AES hardwarematige versleuteling 
van de My Book en de WD Security™-software helpen u uw 
inhoud vertrouwelijk en veilig te houden. Activeer daarvoor de 
wachtwoordbeveiliging en stel zelf een wachtwoord in.

Voor snelle en handige toegang kunt u WD Security zodanig 
instellen dat de schijf op uw computer automatisch wordt 
ontgrendeld; zo hoeft u niet elke keer opnieuw uw wachtwoord 
in te voeren.
 

Vernieuwd ontwerp 
Het ontwerp van de My Book voor desktopcomputers is 
verrassend compact en straalt een vertrouwen uit dat een 
afspiegeling vormt van de betrouwbaarheid van het apparaat. 
Met tot 8 TB aan opslagcapaciteit kunt u erop vertrouwen dat 
uw My Book harde schijf uw volledige digitale leven  
kan bevatten.

Gemakkelijk in gebruik
De My Book opslag voor desktopcomputers is direct na 
aankoop te gebruiken op uw pc,zodat u direct bestanden 
kunt overdragen, herinneringen kunt opslaan en back-ups kunt 
maken. Het product wordt geleverd met alle software die u 
nodig hebt om al uw gegevens te beveiligen, waaronder WD 
Backup en WD Security, en is compatibel met  
Apple Time Machine.

MY BOOK 
OPSLAG VOOR DESKTOPCOMPUTERS

USB 3.0


