تخزين محرك األقراص ذي الحالة الصلبة  SSDلأللعاب

محرك األقراص ذو الحالة الصلبة لمحرك
أقراص األلعاب WD_BLACK ™ P40
محرك األقراص ذو
الحالة الصلبة المحمول
لتخزين األلعاب
سيطر بأسلوبك مع محرك أقراص األلعاب
 .WD_BLACK™ P40تتيح لك
 WD_BLACK dashboardالتي
يمكن تنزيلها التحكم باإلضاءة الـ LED
إلضفاء الطابع الشخصي على التجربة في
كل مرة تلعب (للـ ® Windowsفقط).

■خصص إضاءة ألوان األحمر واألخضر واألزرق لمحركك باستخدام
 WD_BLACK™ Dashboardالتي يمكن تنزيلها (للـ ® Windowsفقط)
الستعراض أسلوبك وإضفاء الطابع الشخصي على كل مرة تلعب.
■ابدأ التحميل بسرعة مضاعفة باستخدام واجهة المستخدم USB 3.2 Gen2x2
1
بسرعات تصل إلى  2000ميجابايت في الثانية.
■تنافس وحقق الفوز في أثناء تنقلك مع عامل تصميم مضغوط ومحمول يسهل
عليك حمل مكتبة ألعابك معك.
■احتفظ بآخر وأكبر األلقاب المثبتة والجاهزة لالنطالق بسعات تصل إلى
2
 2تيرابايت.
■يستطيع محرك األقراص ™ WD_BLACKالمتين المصمم بصالبة تحمل
السقوط من مسافة مترين بفضل هيكله المقاوم للصدمات.
■تسمح لك موثوقية ™ WD_BLACKالمدعومة بضمان محدود لمدة  5سنوات
الحفاظ على تركيزك في المكان الصحيح وهو السيطرة على اللعبة.
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اجعل لعبتك براقة

سعة تخزين أكبر ولعب أكثر

خصص إضاءة ألوان األحمر واألخضر واألزرق لمحركك باستخدام WD_BLACK™ Dashboard
التي يمكن تنزيلها (للـ ® Windowsفقط) الستعراض أسلوبك وإضفاء الطابع الشخصي على كل
مرة تلعب.

احتفظ بآخر وأكبر األلقاب المثبتة والجاهزة لالنطالق بسعات تصل إلى  2تيرابايت.

ابدأ التحميل بسرعة مضاعفة
حقق الفوز في منافسة المباراة باستخدام واجهة المستخدم  USB 3.2 Gen2x2بسرعات تصل إلى
1
 2000ميجابايت في الثانية.
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احمله وانطلق
يستطيع محرك األقراص  WD_BLACKالمتين القابل للحمل والمصمم بصالبة تحمل السقوط من
مسافة تصل إلى مترين بفضل هيكله المقاوم للصدمات .مما يجعله مساحة تخزين األلعاب المثالية
التي تستطيع أخذه معك في أي مكان.

ألعب بثقة

سيطر في أي مكان

تسمح لك موثوقية  ™WD_BLACKالمدعومة بضمان محدود لمدة  5سنوات الحفاظ على تركيزك
في المكان الصحيح وهو اللعبة.
3

تنافس وحقق الفوز في أثناء تنقلك مع عامل تصميم مضغوط ومحمول يسهل عليك حمل مكتبة
ألعابك معك.

خصائص المنتج
السعات

2

األداء :1

والطرز:

		
 2تيرابايت
		
 1تيرابايت
 500جيجابايت

WDBAWY5000ABK-XXXX
WDBAWY0010BBK-XXXX
WDBAWY5000ABK-XXXX

الواجهة:

■USB Type-C™ Superspeed USB
 10جيجابايت/ثانية
األبعاد:
الطول 106.98 :مم ( ”)4.21
العرض 50.82 :مم ( ”)2.00
االرتفاع 13.00 :مم (”)0.51
الوزن 78.5 :جم ( 0.17رطل)

توافق النظام:

■القراءة المتتابعة:
 2تيرابايت  2000ميجابايت/ث
 1تيرابايت  2000ميجابايت/ث
 500جيجابايت 2000 :ميجابايت/ث

■الكتابة المتتابعة:
 2تيرابايت  2000ميجابايت/ث
 1تيرابايت  2000ميجابايت/ث
 500جيجابايت 1,950 :ميجابايت/ث
مواصفات

التشغيل

■درجة حرارة التشغيل:

 32درجةً فهرنهايت إلى  113درجةً فهرنهايت
( 0درجة مئوية إلى  85درجةً مئويةً)

■جهاز ( PlayStation™ 5تشغيل ألعاب ™PS4
وتخزينها ،وأرشفة ألعاب ™)PS5
■( Xbox™ Series XSتشغيل وتخزين ألعاب
™ Xbox Oneوأرشفة ألعاب )Xbox™ Series XS
■ PlayStation™ 4 Proأو  PS4مزود باإلصدار
 4.50من برنامج النظام أو األحدث
■™Xbox One
■Windows® 11, 10, 8.1
■macOS 10.11+
ضمان محدود:
 5أعوام
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■درجة حرارة عدم التشغيل:

-4درجةً فهرنهايت إلى 149درجةً فهرنهايت
(-40درجةمئوية إلى 85درجةً مئويةً )

 1بنا ًء على سرعة القراءة 1 .ميجابايت في الثانية =  1مليون بايت في الثانية .استنا دًا إلى االختبار الداخلي ،قد يختلف األداء وفقًا للجهاز المضيف ،وظروف االستخدام ،وسعة المحرك ،وغيرها من العوامل.
 1 2جيجابايت =  1بليون بايت و 1تيرابايت = واحد ترليون بايت .قد تكون سعة المستخدم الفعلية أقل ،بنا ًء على بيئة التشغيل.
 3راجع  support.wdc.comلمزيد من التفاصيل المحددة عن الضمان اإلقليمي.
إن كالً من  Western Digitalو WD_BLACKوشعار  WD_BLACKعالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة  Western Digital Corporationأو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكية و/أو البلدان األخرى .إن  macOSهي عالمة تجارية مملوكة لشركة
 ،.Apple Incمسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى .يُعتبر  PlayStationو PS5و PS4عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة Sony Interactive Entertainment Inc.في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى .وتُع ّد  USB Type-Cعالمة تجارية
مسجلة مملوكة لشركة  .USB Implementers Forumإن  Xboxو Xbox Oneهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى .تعد جميع العالمات األخرى مملوكة ألصحابها المعنيين .ال تدعم كل من
شركتي  Sony Interactive Entertainment Incو Microsoftهذا المنتج ولم تساعد في إنتاجه .مواصفات المنتجات عرضة للتغيير دون إشعار .قد تختلف الصور المعروضة هنا عن المنتجات الفعلية.
© Western Digital Corporation 2022أو الشركات التابعة لها .جميع الحقوق محفوظة.
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