MY BOOK™ DUO
تخزين األجهزة المكتبية بتقنية RAID

سعة تخزينية هائلة.
محرك أقراص رائع.
•تخزين بسعة هائلة بنسخ احتياطي تلقائي
ونسخ احتياطي للنظام
•تقنية  RAID-0جاهزة تعمل مباشر ًة
بعد التركيب
•أداء  RAIDمحسّن لمحركات ™WD Red
•مجهز لوصلة  USB 3.1من الجيل ،1
توافقية مع USB 3.0

إن محرك  My Book™ Duoله سعة هائلة مثالية لتخزين الصور
ومقاطع الفيديو والمستندات والموسيقى .إنه فائق السرعة حيث تصل سرعته
إلى  360ميجابايت/ثانية 1في سرعات القراءة المتتابعة بفضل محركات
™ WD Redالموجودة بالداخل واستخدام منفذ ™.USB Type-C
يجعله منفذ  USB Type-Cمع جميع الكابالت المتضمنة متواف ًقا بشكل
عام (يدعم  USB 3.1الجيل  .)2.0/3.0/1يوفر منفذا لوحة وصل
 USB Type-Aالمرونة للملحقات اإلضافية.

MY BOOK™ DUO

تخزين األجهزة المكتبية بتقنية RAID

مميزات المنتج
سعة ضخمة

أداء محسّ ن لمحركات ™WD Red

إن محرك  My Book™ Duoله سعة تصل إلى  20تيرابايت 2مع كابل واحد .أفرغ قدر كبير من المساحة
في كل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك .قم بتخزين وإجراء النسخ االحتياطي للصور ومقاطع الفيديو والموسيقى
والمستندات المهمة الخاصة بك جميعها في مكان واحد موثوق.

يأتي محرك  My Book™ Duoمع محركات ™ WD Redمزودة بتقنية  RAIDبالداخل لتقديم سرعة
مرتفعة وتخزين جيد يُعتمد عليه .إن البرامج الثابتة المزودة بتقنية  RAIDمثالية ألنظمة المصفوفات ذات
القرصين المزودة بخاصية اإلدارة التلقائية لعمليات المحرك للمساعدة في ضمان سالمة بيانات دورة
القراءة/الكتابة.

مجهز ألداء أقصى درجة من السرعة والسعة في الوضع االفتراضي .RAID-0 ،أعد تهيئة المحرك لتقنية
 RAID-1من أجل الفائضية (محاكاة البيانات) ،أو استخدمه كمحركين مستقلين ( )JBODباستخدام برنامج
™ WD Drive Utilitiesالمتضمن.

جاهز لالستخدام مع  ،USB 3.1 Gen 1ومتوافق مع USB 3.0

تقنية  RAID-0جاهزة تعمل مباشر ًة بعد التركيب

ونظرً ا ألن محرك  My Book™ Duoمتوافق مع وصلة  USB 3.1من الجيل  1و ،USB 3.0فإنه يعمل
لتقديم االتصال بسرعة بغض النظر عن واجهة التوصيل .يتضمن كابالت نقل من وصلة ™USB Type-C
إلى وصلة ومن وصلة  Type-Cإلى وصلة .Type-A

خصائص المنتج
السعات والموديالت
 20تيرابيت WDBFBE0200JBK-EESN
 16تيرابيت WDBFBE0160JBK-EESN
 12تيرابيت WDBFBE0120JBK-EESN
 8تيرابيت WDBFBE0080JBK-EESN
 6تيرابيت WDBFBE0060JBK-EESN
 4تيرابيت WDBFBE0040JBK-EESN
المحتويات
• تخزين سطح المكتب بتقنية RAID
•يحتوي على أداة ™ WD Discoveryللتشغيل بتطبيق
™ ،WD Backupوبرنامج ™WD Security
وبرنامج ™WD Drive Utilities
• كابل نقل من وصلة  USB-Cإلى وصلة USB-C
• كابل نقل من وصلة  USB-Cإلى وصلة USB-A
• محول التيار المتردد
• أداة استبدال األقراص
• دليل التثبيت السريع
الواجهة
وصلة  USB 3.1من الجيل  Type-C 1تصل إلى
 5غيغابيت/ثانية
وصلة  USB 3.0 Type-Aتصل إلى  5غيغابيت/ثانية
إمداد الطاقة (دخل تيار مستمر)

األبعاد
الطول 160 :مم ( 6.30بوصة)
العرض 100 :مم ()3.94
االرتفاع 180 :مم ()7.09
الوزن 2.38 :كجم ( 5.25رطل) —
 20تيرابايت
 2.36كجم ( 5.20رطل) —
 16تيرابايت
 2.52كجم ( 5.56رطل) —
 12تيرابايت
 2.35كجم ( 5.18رطل) —  8تيرابايت
 2.34كجم ( 5.16رطل) —  6تيرابايت
 2.29كجم ( 5.05رطل) —  4تيرابايت

توافق النظام
•أنظمة التشغيل  ،Windows® 10أو
 ،Windows 8.1أو Windows 7
•أنظمة التشغيل ،macOS® High Sierra
) Sierra (10.12أو )El Capitan (10.11
(يتطلب إعادة التهيئة)

ضمان محدود
 3سنوات

ربما يتغير التوافق وف ًقا لتهيئة الجهاز ونظام التشغيل
الخاص بالمستخدم.

مواصفات التشغيل
درجة حرارة التشغيل:
 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية
درجة حرارة عدم التشغيل
 -20درجة مئوية إلى  65درجة مئوية

1فيما يتعلق بمعدل النقل ،فإن ميجا بايت في الثانية ( = )MB/sمليون بايت في الثانية.
2بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين ،واحد تيرابايت ( = )TBتريليون بايت .تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب بيئة التشغيل وتهيئة .RAID
يُعد كل من  WDوشعار  WDو My Bookو WD Backupو WD Drive Utilitiesو WD Securityعالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة  Western Digital Corporationأو الشركات التابعة في الواليات المتحدة األمريكية و/أو بلدان أخرى ،Mac .وشعار ،MacوmacOS
هي عالمة تجارية لشركة  USB Implementers Forum, Inc.وتعتبر جميع العالمات األخرى مملوكة ألصحابها المعنيين .مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار .قد تختلف الصور المعروضة هنا عن المنتجات الفعلية.
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