
Bezdrátové mobilní úložiště s vysokou 
kapacitou určené pro profesionální 
fotografy a grafiky, kteří ocení snadné 
nahrávání, úpravu a streamování 
zachycených fotografií a videí 
ve vysokém rozlišení. 

My Passport™ 
Wireless Pro
Přenosné Wi-Fi® úložiště

Nahrávejte, upravujte 
a streamujte kdekoli.
• Bezdrátová technologie 802.11ac 
pro rychlý přenos obsahu
• Čtečka karet SD 3.0 pro rychlé 
nahrávání multimediálních souborů 
• Baterie s celodenní životností* 
(až 10 hodin) 



ROZHRANÍ
Bezdrátové rozhraní 802.11ac 
Slot karty SD
USB 3.0
USB 2.0 (host)

OBSAH SADY
Bezdrátové přenosné úložiště
Kabel USB
Napájecí USB adaptér
Stručný průvodce instalací

ROZMĚRY
2 TB a 3 TB
Délka:  126 mm (5 palců)
Šířka:   126 mm (5 palců)
Výška:  24 mm (0,94 palce)
Hmotnost:  0,45 kg (1 libra)

PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rychlost přenosu dat*
Standard USB 3.0 až 800 MB/s
Standard SD 3.0 až 104 MB/s
1x1 AC až 433 Mb/s
Provozní teplota: 0 až 35 °C
Skladovací teplota: -20 °C 
až 60 °C
1K zajištění plného výkonu rozhraní USB 3.0 
je vyžadován konektor USB 3.0 host 
a certifikovaný kabel USB 3.0.

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
Naformátováno na systém souborů 
ExFAT pro:

• Operační systémy Windows® 10, 
Windows 8 nebo Windows 7

• Operační systémy Mac OS® X El Capitan, 
Yosemite, Mavericks nebo Mountain Lion 

• Zařízení s technologií DLNA®/UPnP® 
nebo Plex pro streamování

Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci 
hardwaru a operačním systému.

KAPACITY A MODELY
2 TB  WDBP2P0020BBK
3 TB  WDBSMT0030BBK

OMEZENÁ ZÁRUKA
Celosvětová po dobu 2 let

Funkce produktu

WD, My Passport, My Cloud a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích. V tomto dokumentu mohou být zmíněné i obchodní známky patřící jiným společnostem. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. Všechny produkty nemusejí být dostupné ve všech zemích světa. 
Všechny technické údaje o produktech a baleních produktů mohou být bez upozornění změněny. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Pojmy týkající se kapacity úložiště: jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů a jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Streamování až 8 videí v rozlišení HD rychlostí 8 Mb/s. Celková dostupná kapacita a rychlost streamování se liší v závislosti na provozním prostředí. 4178-707203-Z00 květen 2016

Technické údaje produktu

Bezdrátové úložiště všude s vámi
Bezdrátová technologie 802.11ac vám umožní rychle a bezdrátově 
přenášet obrázky a videa z kompatibilního fotoaparátu. Jakmile budete mít 
snímky na disku, budete je moci zálohovat, zobrazit nebo upravit pomocí 
připojeného tabletu nebo přenosného počítače. 

Šetřete čas díky SD 3.0
Pomocí čtečky karet SD 3.0 můžete rychle zálohovat fotografie a videa 
přímo na cestách. Jediným krokem přenesete kompletní obsah karty SD 
a budete moci plynule pokračovat ve své práci.

Baterie s celodenní výdrží
Až 10 hodin nepřetržitého používání.* Fotografujte celý den a využijte 
možnosti zůstat v terénu déle. Tento partner pro dlouhé cesty vám umožní 
nepřetržitě streamovat videa, ať už v autě či v letadle.* 
*Založeno na streamování videa v rozlišení HD 720p při datovém toku 3 Mb/s na jedno 
zařízení prostřednictvím jednoho pásma Wi-Fi 2,4 GHz. Skutečná životnost baterie 
závisí na velikosti souboru, typu, formátu, přenosové rychlosti, připojených zařízeních, 
připojení k Wi-Fi, nastavení a dalších faktorech.

Vestavěná powerbanka 
Vestavěná powerbanka o kapacitě 6 400 mAh umožňuje nabíjet na cestách 
smartphony a jiná zařízení s rozhraním USB.

Superrychlé přenosové rychlosti díky USB 3.0
Šetřete čas při zálohování snímků .RAW nebo videí v HD kvalitě 
s přenosovými rychlostmi rozhraní USB 3.0. 

Import multimediálních souborů z externích zařízení USB
Pohodlný port USB 2.0 můžete použít k jednoduchému přenosu 
multimediálních souborů z externího úložného USB zařízení, například 
z kompatibilního fotoaparátu nebo čtečky karet CF.

Perfektní uspořádání a streamování s aplikací Plex™ 
Aplikace Plex uspořádá a vizuálně vylepší celou vaši sbírku médií pomocí 
jednoho přehledného rozhraní, které umožní ke sbírce přidat popisy, 
souhrny, plakáty a obaly alb. Streamujte bezdrátově média uložená na 
My Passport Wireless Pro do všech zařízení, včetně počítačů PC a Mac, 
chytrých telefonů, tabletů, chytrých televizorů a dalších.
  

Bezdrátový přístup k souborům
Pomocí mobilní aplikace My Cloud bezdrátově připojte My Passport Wireless 
Pro ke svému mobilnímu zařízení, abyste mohli prohlížet, uspořádat, upravit 
a sdílet své multimediální soubory odkudkoli na svém tabletu a smartphonu.

Připojení k Adobe® Creative Cloud®
Zařízení My Passport Wireless Pro je k systému Creative Cloud připojeno 
pomocí mobilní aplikace My Cloud, takže můžete fotografie a videa ze svého 
fotoaparátu rychle přesunout na disk a do systému Creative Cloud. 

Funguje s počítači PC a Mac ihned po vybalení
Díky formátu ExFAT není nutné přeformátovat My Passport Wireless Pro. 
Jednoduše zařízení spusťte, připojte a je to. 

Ochraňte zachycené okamžiky
Ochrana sítě Wi-Fi heslem vám pomůže zabránit neautorizovanému 
bezdrátovému přístupu k vašim fotografiím, videím, hudbě a důležitým 
souborům. Na řídicím panelu zařízení nastavte zámek disku, který zabrání 
přístupu přes USB k vašemu obsahu v případě ztráty nebo zcizení zařízení.

Vytvořte si vlastní internetový přístupový bod (hotspot)
Používejte zařízení My Passport Wireless Pro jako rozbočovač Wi-Fi ke sdílení 
přístupu k internetu s až osmi (8) zařízeními.

Streamování až 8 videí v HD kvalitě současně
K zařízení My Passport Wireless Pro připojte několik zařízení a současně 
streamujte až 8 videí v HD kvalitě (8 videí x 8 Mb/s HD MP4 streamy). Perfektně 
se hodí pro sdílení nejnovějších pořízených videí nebo k zabavení společnosti 
na delších cestách. 

My Passport Wireless Pro
Bezdrátové přenosné úložiště

*Maximální rychlosti bezdrátového přenosu jsou založeny na technických specifikacích standardu IEEE 802.11. Vlastní propustnost dat a bezdrátové pokrytí se může lišit v závislosti na kapacitě bezdrátové sítě, propustnosti dat, dosahu a pokrytí. Výkon závisí na několika faktorech, jako jsou vzdálenost od přístupového bodu, objem síťového provozu, konstrukce 
a materiál budovy, používaný operační systém, konfigurace používaných bezdrátových produktů, využívané rozhraní a další nepříznivé podmínky.

Výkon se liší podle rychlostní třídy karty SD a specifikací čtení/zápisu.

USB 3.0


