P50 GAME
DRIVE SSD
محرك األقراص فائقة الصغر
بطاقة
ّ
تتميز بالتصميم واألداء الرائعين

جهاز تخزين األلعاب المحمول

محرك أقراص األلعاب  WD_BLACK™ P50ما
يوفر لك
ّ
تحتاج إليه ألقصى متعة أثناء اللعب.

محرك األقراص هذا بأداء عا ٍل وسرعة تصل إلى 2000
■يتميز
ّ
ميجابايت/ث** ستجعلك تتخلص من شاشات التحميل الطويل وتجعل
اللعبة تبدأ أسرع من ذي قبل
■استمتع بسعة تخزين إضافية تصل إلى  2تيرابايت* إلبقاء ألعابك
المفضلة وحفظ ألعاب جديدة
■مقاوم للصدمة وتصميم محمول بتكوين يوفر الوصول السريع إلى مكتبة
ألعابك أينما كنت
محرك أقراص عالي األداء مع واجهة  USBبسعة  20جيجابايت/ث
■
ّ
وبسرعة خارقة لجهاز الكمبيوتر ووحدة التحكم الخاصة بك
■مصمم لالعبين الذين يعتمدون على جودة وموثوقية WD_Black

 / ™WD_BLACKمحرّ ك أقراص لتستمع بألعابك

™

مميزات المنتج
محرك أقراص األلعاب  WD_BLACK™ P50أمثل توازن بين السرعة واألداء.
يحقق
ّ
سواء كنت تريد تحسين أداء جهازك الكلي أو تقليل وقت التحميل ،ستوفر تكنولوجيا
 WD_Black™ P50 Game Drive SSDالسرعة التي يحتاجها جهاز الكمبيوتر
محرك
أو وحدة التحكم الخاصة بك حتى تلعب ألعابك المفضلة على الوجه األمثل .يتميز
ّ
أقراص األلعاب  WD_BLACK™ P50أيضًا بواجهة  USBفائقة السرعة بسعة 20
صا ألداء وتوافق أفضل مع قطع
صممت خصي ً
جيجابايت/ث ( USB 3.2من الجيل ُ )2x2
وملحقات جهازك األخرى لسنوات طويلة.

أداء رائد
عندما تجتمع إمكانات تشغيل  WD_Black P50 Game Drive SSDمع سرعات
قراءته الخارقة التي تصل إلى  2000مجيابايت/ث** ،فهذا يعني أن لديك سال ًحا سريًا
واقض وقتًا أقل في انتظار شاشات التحميل
سرع بداية ألعابك
من األداء الفائق والتوازنّ .
ِ
البطيئة واستمتع بوق ٍ
ت أكثر في تحقيق النصر.
™

اربح بدون قلق
نظرا لتصميمه
ال نظير لـ  ™WD_Blackفيما يتعلق بزيادة السعة التخزينية وتعزيز األداءً .
لالعبين WD_Black™ P50 Game Drive SSD ،يمنح وحدة األلعاب أو الكمبيوتر
الشخصي تعزيز األداء الموثوق والسعة الالزمة ،وبذلك تقضي وقتًا أقل في القلق بشأن
جهازك وتحقيق الفوز لمزيد من الوقت.

تم اختباره عمليًا
لست في حاجة إلى حذف ألعاب إلتاحة مساحة أللعابك الجديدة مع مساحة تصل إلى 2
محرك
تيرابايت* ،احتفظ بألعابك القديمة بينما تحظى بمكتبة ألعاب لطالما حلمت بها .يتسم
ّ
أقراص األلعاب  WD_BLACK™ P50بتصميم محمول يمكنه تحمل المعارك الضارية
وذلك لقوة تحمله ومقاومته للصدمات.

خصائص المنتج
السعات والموديالت

األبعاد

توافق النظام

 2تيرابايت WDBA3S0020BBK

الطول 118 :مم (  4.65بوصة)

■ WINDOWS ® 8.1, 10

 1تيرابايت WDBA3S0010BBK

العرض 62 :مم (  2.44بوصة)

■ MAC OS 10.11+

 500جيجابايت WDBA3S5000ABK

االرتفاع 14 :مم (  0.55بوصة)

■ 4 PRO

الوزن 115 :جم (  0.25رطل)
ا لمحتو يا ت
■ WD_BLACK™ P50 GAME DRIVE SSD
■  USB TYPE-Cلكابل TYPE-C
■  USB TYPE-Cلكابل TYPE-A
■ دليل التثبيت السريع

™

 PLAYSTATIONأو  PS4مزود

باإلصدار  4.50من برنامج النظام أو األحدث
■ XBOX ONE

™

مواصفات التشغيل
درجة حرارة التشغيل:
 0درجة مئوية إلى  35درجة مئوية

ضمان محدود
 5سنوات

درجة حرارة عدم التشغيل:
 -20درجة مئوية إلى  70درجة مئوية

ا لوا جهة
 USB 3.2من الجيل 2X2

*بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين ،واحد جيجابايت ( = )GBمليار بايت ،وواحد تيرابايت ( = )TBتريليون بايت .تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل.
**استنادًا إلى سرعة القراءة واالختبار الداخلي .فيما يتعلق بمعدل النقل ،فإن ميجابايت في الثانية ( = )MB/sمليون بايت في الثانية .سيختلف األداء تبعا لمكونات الجهاز أو البرامج والتهيئات.
تعد كل 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 بلدان أخرى .تعد جميع العالمات األخرى مملوكة ألصحابها المعنيين .مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار .قد تختلف الصور المعروضة هنا عن المنتجات
الفعلية .ال تتوفر جميع المنتجات في جميع مناطق العالم.
©  Western Digital Corporation 2019أو الشركات التابعة لها .جميع الحقوق محفوظة.
4078-705167-M00
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P50 GAME DRIVE SSD

سالحك السري

إرثنا مستمر
يأتمن الالعبون ™ WD_Blackعلى فرص حياتهم باأللعاب (وحفظ تقدمهم بها) عن تجربة
وثقة .إن مهمتنا مع ™ WD_Blackبسيطة :عالمة تجارية مخصصة لحفظ ألعابك وتحسينها.
محرك األلعاب  WD_Black™ P50لن يخيب ظنك في التفوق في ألعاب
تأكد من أن
ّ
الفيديو ،فهو جهاز يُعتمد عليه ويُقدم سرعة محسنة وضمانًا محدودًا لمدة  5سنوات وثباتاً
وسعةً ال مثيل لهما.

