
Draadloze mobiele opslag met 
hoge capaciteit die is ontworpen 
om professionele fotografen en 
videografen te begeleiden bij hun 
werk en hun in staat te stellen op 
eenvoudige wijze draadloos foto's en 
video's met hoge resolutie te kopiëren, 
bewerken en streamen. 

My Passport™ 
Wireless Pro
Wi-Fi® mobiele opslag

Bewaar, bewerk en stream 
waar u ook bent.
• Wireless 802.11ac om snel 
content over te dragen
• SD 3.0-kaartlezer voor het 
snel offloaden van media 
• Accu die de hele dag 
meegaat* (tot 10 uur) 



INTERFACE
Draadloos 802.11ac 
SD-kaartsleuf
USB 3.0
USB 2.0 (host)

INHOUD VAN HET PAKKET
Wi-Fi mobiele opslag
USB-kabel
USB-netadapter
Beknopte installatiegids

AFMETINGEN
2 TB en 3 TB
Lengte:  126,00 mm
Breedte:   126,00 mm
Hoogte:  24,00 mm
Gewicht:  0,45 kg

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Gegevensoverdrachtssnelheid*
USB 3.0 tot 800 MB/s
SD 3.0 tot 104 MB/s
1x1 AC tot 433 Mb/s
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: –20°C 
tot 60°C
1Voor het behalen van de USB 3.0-snelheid 
zijn een USB 3.0-host en voor USB 3.0 
gecertificeerde kabel nodig.

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
Geformatteerde ExFAT voor:

• Besturingssysteem Windows® 10, 
Windows 8 of Windows 7

• Besturingssysteem Mac OS® X El Capitan, 
Yosemite, Mavericks of Mountain Lion 

• DLNA®-/UPnP®-apparaten of apparaten 
met Plex-ondersteuning voor streamen

Compatibiliteit hangt af van de hardwareconfiguratie en 
het besturingssysteem van de gebruiker.

CAPACITEITEN EN MODELLEN
2 TB  WDBP2P0020BBK
3 TB  WDBSMT0030BBK

BEPERKTE GARANTIE
2 jaar wereldwijd

Productkenmerken

WD, het WD-logo, My Passport en My Cloud zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen. Hier kunnen ook merken van andere bedrijven worden genoemd. De getoonde afbeeldingen kunnen van de werkelijke producten afwijken. 
Mogelijk zijn niet alle producten wereldwijd verkrijgbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ©2014 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voor opslagcapaciteit is één gigabyte (GB) één miljard bytes, en is één terabyte (TB) één biljoen bytes. Streamt wel 8 HD-video's tegelijkertijd met een snelheid van 8 Mbps. De totale beschikbare capaciteit en streamsnelheid hangen af van de gebruiksomgeving. 
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Productspecificaties

Draadloze opslag waar u ook naartoe gaat
Met de ingebouwde draadloze 802.11ac technologie kunt u snel draadloos 
foto's en video's overdragen vanaf een compatibele camera. Als de 
opnamen eenmaal op de schijf staan, kunt u er een back-up van maken en 
ze bekijken en bewerken met een verbonden tablet of laptop. 

Bespaar tijd met SD 3.0
Door de beschikbaarheid van een SD 3.0-kaartlezer kunt u snel en 
probleemloos back-ups maken van foto's en video's. Kopieer de complete 
SD-kaart van uw camera in één handeling en zorg ervoor dat uw 
werkproces soepel blijft verlopen.

Accu die de hele dag meegaat
Tot 10 uur continu gebruik.* Neem het apparaat mee voor een hele dag 
fotograferen en blijf langer actief. Neem het mee op een lange reis en blijf 
voortdurend video's streamen in de auto of tijdens uw vlucht.* 
*Gebaseerd op het streamen van HD 720p, 3 Mbps video naar één apparaat 

via enkele Wi-Fi 2,4 GHz frequentieband. De daadwerkelijke gebruiksduur van de accu 
is afhankelijk van bestandsgrootte, type, opmaak, bitsnelheid, aangesloten apparaten, 
Wi-Fi-aansluitmogelijkheden, instellingen en andere factoren.

Ingebouwde oplader 
Laad uw smartphone, tablet en andere USB-apparaten onderweg op met 
de ingebouwde 6.400 mAh oplader.

Supersnelle USB 3.0-overdrachtssnelheden
Bespaar tijd bij het maken van back-ups van RAW-afbeeldingen of 
HD-video's met de overdrachtssnelheden van USB 3.0. 

Importeer media van externe USB-apparaten
Gebruik de handige USB 2.0-poort om op eenvoudige wijze media over te 
dragen van een extern USB-opslagapparaat, zoals een compatibele DSLR 
of CF-kaartlezer.

Orden en stream op schitterende wijze met Plex™ 
Plex ordent uw volledige mediaverzameling via één eenvoudig interface 
en verfraait deze op visuele wijze door beschrijvingen, samenvattingen, 
posters en albumhoezen toe te voegen. Stream draadloos de media die 
zijn opgeslagen op uw My Passport Wireless Pro naar al uw apparaten, 
waaronder uw pc of Mac, smartphone, tablet, Smart TV en meer.
  

Verkrijg draadloos toegang tot bestanden
Sluit de My Passport Wireless Pro draadloos aan op uw mobiele apparaten via 
de My Cloud mobiele app zodat u uw mediabestanden kunt bekijken, ordenen, 
bewerken en delen vanaf elke gewenste locatie met uw tablet en smartphone.

Verbonden met Adobe® Creative Cloud®
En aangezien de My Passport Wireless Pro verbonden is met Creative Cloud via 
de My Cloud mobiele app, kunt u snel uw foto's en video's overbrengen van 
uw camera naar uw harde schijf en het Creative Cloud-ecosysteem. 

Werkt met standaard pc's en Mac-computers
Geformatteerde ExFAT maakt opnieuw formatteren van uw My Passport 
Wireless Pro overbodig. Gewoon starten, verbinding maken en werken. 

Bewaar uw vastgelegde momenten op veilige wijze
Wi-Fi-wachtwoordbeveiliging helpt u foto's, video's, muziek en belangrijke 
bestanden veilig te houden en te beschermen tegen onbevoegde draadloze 
toegang. Stel Drive Lock in op het dashboard van het apparaat om 
USB-toegang tot uw inhoud te voorkomen in het onwaarschijnlijke geval dat 
het verloren raakt of wordt gestolen.

Maak uw eigen hotspot voor internet
Gebruik de My Passport Wireless Pro als Wi-Fi-hub om een internetverbinding 
te delen met maximaal acht (8) apparaten.

Stream tot 8 HD-video's tegelijkertijd
Verbind meerdere apparaten met uw My Passport Wireless Pro en stream 
tegelijkertijd tot wel 8 HD-video's (8 video's x 8 Mbps HD MP4-streams). Perfect 
voor het delen van videobeelden van uw meest recente opname of voor het 
vermaken van een groep mensen tijdens een lange reis. 

My Passport Wireless Pro
Wi-Fi mobiele opslag

*Maximale draadloze prestatiesnelheid, afgeleid van de 802.11-specificaties van de IEEE-norm. De effectieve gegevensdoorvoer en draadloze dekking kunnen variëren op basis van de capaciteit, gegevensdoorvoersnelheid en het bereik en de dekking van het draadloos netwerk. 
De prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de afstand tot het toegangspunt, de hoeveelheid netwerkverkeer, de bouwmaterialen en constructie, het gebruikte besturingssysteem, de configuratie van draadloze producten, interface en andere nadelige condities.

De prestaties van de SD-kaartlezer variëren afhankelijk van de snelheidsklasse en lees-/schrijfspecificaties van de SD-kaart.

USB 3.0


