STOLNÍ HERNÍ ÚLOŽIŠTĚ

D10 GAME
DRIVE PRO
XBOX™
POSUŇTE SVŮJ XBOX NA
NOVOU ÚROVEŇ
Herní disk WD_Black™ D10 Game Drive
pro Xbox™ posune váš Xbox na novou
výkonnostní úroveň a poskytne vám výhodu,
abyste si připsali další vítězství.

■ 1
2 TB* na ukládání a budování herní
kolekce čítající až 300 titulů pro
Xbox.***
■ V
 ceně je měsíční členství Xbox Game
Pass Ultimate zdarma.‡
■ D
isk s 7 200 ot./min. využívající
technologii aktivního chlazení
přináší rychlost až 250 MB/s.**
■ D
va 7,5W nabíjecí porty USB Type-A
pro nabíjení herního vybavení
a příslušenství.
■ V
ytvořeno cíleně pro hráče a
postaveno na kvalitě a spolehlivosti
řady WD_Black™.

WD_BLACK / DRIVE YOUR GAME

VLASTNOSTI PRODUKTU
‡‡‡

NABÍJEJTE NA 100 %

Vezměte si s sebou při upgradu na Xbox Series
X|S všechny své oblíbené hry z konzole Xbox One!
Úložiště WD_Black D10 Game Drive pro Xbox vám
umožní snadno zálohovat herní knihovnu ze zařízení
Xbox One a okamžitě začít hrát na nové konzoli
Xbox Series X|S – přechod nikdy nebyl snazší.

Herní disk WD_BLACK™ D10 Game Drive pro Xbox
disponuje dvěma 7,5W nabíjecími porty USB Type-A,
které usnadní dobíjení herního vybavení a
příslušenství. Disk je pečlivě přizpůsobený pro
horizontální i vertikální umístění a vaše herní
výbava bude v mžiku dobitá a připravená na výzvy.

NEHRAJ JEN OBLÍBENÉ HRY – HRAJ VŠECHNY

STAVÍME NA NAŠEM ODKAZU

Herní disk WD_BLACK™ D10 Game Drive pro Xbox
přináší 12 TB* dodatečného úložného prostoru,
takže už se nemusíte zaobírat řešením volného
místo pro nové hry pro konzoli či PC – své
oblíbené staré tituly si můžete nechat na disku a
vaše knihovna se může v klidu rozrůstat. Díky nové
úložné kapacitě bude pořizování a shromažďování
nezapomenutelných herních okamžiků ještě snadnější
a vy je tak budete moci prožívat znovu a sdílet je
s celým světem. Součástí produktu je také měsíční
členství Xbox Game Pass Ultimate s přístupem k
více než stovce her pro konzole a PC, plus online
režim pro více hráčů pro konzole. ‡

Disky WD_BLACK™ již prověřil čas a hráči po celém
světě jim svěřují své herní životy (a uložené
pozice). Naše mise s disky WD_BLACK™ je prostá:
značka věnovaná ukládání a vylepšování her.
Díky spolehlivosti, optimalizovanému navýšení
rychlosti, rozšíření úložného prostoru a tříleté
omezené záruce se můžete spolehnout, že vám bude
disk WD_BLACK™ D10 Game Drive pro Xbox krýt záda
na vaší cestě za dokonalým hraním.

VELKÝ A HBITÝ DISK
Herní disk WD_BLACK™ D10 Game Drive pro Xbox
přináší rychlost až 250 MB/s** při 7 200 ot./
min, takže vás zařadí do rychlého pruhu‡‡. Disk je
promyšleně navržený s ohledem na hráče, disponuje
technologií aktivního chlazení, která pomáhá
udržet správnou provozní teplotu a snižuje riziko
selhání. Zažijte optimalizované hraní.

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
KAPACITY A MODELY

ROZMĚRY

KOMPATIBILITA SYSTÉMU

12 TB WDBA5E0120HBK

DÉLKA: 195 MM (7,68 PALCE)

■ XBOX SERIES X|S™

ŠÍŘKA: 125 MM (4,92 PALCE)

■ XBOX ONE™

OBSAH
■ 
W D_BLACK™ D10 GAME DRIVE

VÝŠKA: 44 MM (1,73 PALCE)
HMOTNOST: 0,98 KG (2,16 LIBRY)

PRO XBOX™
■ KABEL USB TYPE-A NA MICRO-B
■ SÍŤOVÝ ADAPTÉR
■ STRUČNÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

OMEZENÁ ZÁRUKA
3 ROKY

PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
PROVOZNÍ TEPLOTA:
5 °C AŽ 35 °C
NEPROVOZNÍ TEPLOTA:

ROZHRANÍ

-20 °C AŽ 65 °C

USB 3.2 PRVNÍ GENERACE

* Pro popis ukládací kapacity: jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů a jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková
dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí.
** Odvozeno od rychlosti čtení a interního testování. Pojmy týkající se rychlosti přenosu: jeden megabajt za sekundu (MB/s) = jeden
milion bajtů za sekundu. Výkon se může lišit v závislosti na hardwarových a softwarových komponentách a konfiguracích.
*** Počet her vychází z toho, že každá hra zabere na disku průměrně 36 GB. Skutečný počet her se bude lišit v závislosti na
velikosti souborů, druhu formátování, stejně jako dalších programech a faktorech.
‡ Měsíční zkušební období Xbox Game Pass Ultimate je určeno pouze novým členům Xbox Game Pass. Limit: 1 na osobu/účet. Časově
omezená nabídka. Další podrobnosti najdete na obalu výrobku.
‡‡ Pokud jste hru zakoupili a nahráli z disku, může být kvůli ověření vlastnictví vyžadován původní disk. Je vyžadováno připojení
k internetu a účet Xbox live.
‡‡‡ Ukládejte a hrajte hry pro Xbox One, archivujte hry pro Xbox Series X|S.
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D10 GAME DRIVE PRO XBOX™

FUNGUJE S KONZOLÍ XBOX SERIES X|S

