WD Elements

™

تخزين األجهزة المكتبية

سعة تخزينية إضافية فورية.

•سعة تخزينية عالية في تصميم بسيط وصغير الحجم
•تحسين أداء جهاز الكمبيوتر
•مجهزة لوصلة USB 3.0

يوفر نظام التخزين المكتبي  ™WD Elementsالذي يعمل بوصلة USB
 3.0سعة عالية موثوقة ووظيفة تخزين إضافية وتوصيل عالمي بأجهزة
 USB 3.0و.USB 2.0
يتسم التصميم البسيط وصغير الحجم بسعة تصل إلى  18تيرابايت باإلضافة
إلى جودة  WDوموثوقيته.

WD Elements

تخزين األجهزة المكتبية

مميزات المنتج
سعة تخزينية عالية في تصميم صغير الحجم

يوفر التصميم صفير الحجم سعة تصل إلى  18تيرابايت ،مما يجعل نظام التخزين المكتبي WD Elements
الحل األمثل لتخزين إضافي سهل لكل الملفات ومقاطع الفيديو والموسيقى والصور المهمة.

تحسين أداء جهاز الكمبيوتر

عندما يوشك محرك األقراص الداخلي لديك على االمتالء ،يتباطأ أداء جهاز الكمبيوتر .ال تحذف أي ملفات.
قم بإخالء مساحة على محرك األقراص الداخلي لديك عن طريق نقل الملفات إلى نظام التخزين المكتبيWD
 Elementsلتعيد للكمبيوتر سرعته مرة أخرى.

متوافق مع  USB 3.0وUSB 2.0

باستخدام محرك األقراص الفردي ،تحصل على التوافق مع أجهزة  USB 3.0األحدث والتوافق مع
اإلصدارات السابقة مع أجهزة  USB 2.0أيضًا.

جودة شركة  WDفي التصميم الداخلي والخارجي

نعلم أن بياناتك مهمة بالنسبة إليك .ولذلك ،صممنا محرك األقراص بالداخل لتلبية متطلباتنا ال ُملحة الخاصة
بتحقيق المتانة ،وتحمل الصدمات ،واالعتمادية طويلة األجل .ثم قمنا بحماية محرك األقراص بتصميم غالف
متين بهدف األناقة والحماية.

خصائص المنتج
السعات والموديالت
 18تيرابايت
 16تيرابايت
 14تيرابايت
 12تيرابايت
 10تيرابايت
 8تيرابايت
 6تيرابايت
 5تيرابايت
 4تيرابايت
 3تيرابايت
 2تيرابايت

WDBWLG0160HBK
WDBWLG0160HBK
WDBWLG0140HBK
WDBWLG0120HBK
WDBWLG0100HBK
WDBWLG0080HBK
WDBWLG0060HBK
WDBWLG0050HBK
WDBWLG0040HBK
WDBWLG0030HBK
WDBWLG0020HBK

المحتويات
محرك أقراص ثابتة خارجي
كابل USB
محول التيار المتردد
دليل التثبيت السريع

الواجهة
USB 3.0 Type-A
األبعاد
الطول 5.3 :بوصات ( 135مم)
العرض 1.9 :بوصة ( 48مم)
االرتفاع 6.5 :بوصات ( 165.8مم)
الوزن 2.01 :رطل ( 0.91كجم) سعة  2إلى  4تيرابايت
 2.09رطل ( 0.95كجم) سعة  6 ،5تيرابايت
 1.9رطل ( 0.86كجم) سعة  10 ،8تيرابايت
 1.92رطل ( 0.87كجم) سعة  12تيرابايت
 1.98رطل ( 0.90كجم) سعة  14تيرابايت
 1.98رطل ( 0.90كجم) سعة  16تيرابايت
 1.98رطل ( 0.90كجم) سعة  18تيرابايت

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

ضمان محدود
سنتان
جميع أنحاء العالم
 3سنوات الصين

توافق النظام
تنسيق  NTFSتمت تهيئته لنظام تشغيل
 Windows® 10و8.1
قد يتطلب إعادة التهيئة ألنظمة التشغيل األخرى

يُعد كل من  WDوشعار  WDو WD Elementsعالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة  Western Digital Corporationأو الشركات التابعة في الواليات المتحدة األمريكية و/أو بلدان أخرى .تعد جميع العالمات األخرى مملوكة ألصحابها المعنيين .مواصفات المنتجات عرضة للتغيير دون إشعار.
قد تختلف الصور المعروضة هنا عن المنتجات الفعلية.
©  Digital Corporation Western 2020أو الشركات التابعة لها .جميع الحقوق محفوظة.
بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين ،واحد تيرابايت ( = )TBتريليون بايت .تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل .فيما يتعلق بمعدل النقل أو الوصلة ،فإن ميجا بايت في الثانية ( = )MB/sمليون بايت في الثانية ،وجيجابت في الثانية
( = )Gb/sمليار بت في الثانية.
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