
Získejte výkon za dostupnou cenu v kompaktním 
provedení pro váš život na cestách. Tento 
kompaktní a přenosný disk s rychlostí čtení až 
400 MB/s** vám umožní navýšit vaši produktivitu 
a rychle přesouvat soubory, ať už budete kdekoli. 
Spolehlivost od důvěryhodné značky – SSD disk 
WD Elements™ SE přináší sílu pro povznesení vaší 
produktivity na novou úroveň.

Nadopujte svoji produktivitu 
rychlostí SSD

• Vysoká rychlost SSD za dostupnou 
cenu od důvěryhodné značky

• Až 400 MB/s**

• Kapacita až 5*

SSD disk WD Elements™ SE 
Přenosné úložiště SSD



Vlastnosti produktu 

*1 GB = 1 miliarda bajtů a 1 TB = jeden bilion bajtů. V závislosti na provozním prostředí může být skutečná kapacita dostupná pro uživatele nižší.  
**Na základě rychlosti čtení. 1 MB/s = 1 milion bajtů za sekundu. Na základě interního testování. Výkon se může lišit podle hostitelského zařízení, podmínek používání, kapacity disku a dalších faktorů.

Specifikace produktů mohou být bez upozornění změněny. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. 

Western Digital, logo Western Digital a WD Elements jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a případně dalších zemích.  
USB Type-C a USB-C jsou ochranné známky organizace USB Implementers Forum.
Veškeré ostatní známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
©2021 Společnost Western Digital Corporation nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena.
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Technické údaje produktu

SSD disk WD Elements™ SE
Přenosné úložiště SSD

Výkonný přenosný SSD disk
Zrychlete svoji produktivitu pomocí výkonu SSD za dostupnou cenu od 
značky, které můžete věřit.

Méně čekání, více dokončování
Rychlost čtení až 400 MB/s** vám umožní rychle přesouvat velké soubory, 
takže toho stihnete více.

Mějte ty nejdůležitější soubory s sebou
Kompaktní design a odolnost proti pádu z výšky až 2 metrů činí z tohoto 
diskudokonalou volbu, ať už se ocitnete kdekoli.

Zlepšete svůj sled prací 
Ať už pracujete nebo tvoříte něco pro zábavu, s SSD diskem  
WD Elements™ SE můžete mít svá data po ruce napříč notebooky,  
stolními počítači a dalšími zařízeními.

Síla pohodlí
Funkce plug-and-play tento disk plynule integruje do vašeho sledu  
prací ihned po vybalení.

Pro větší klid na duši
Odolný a spolehlivý SSD disk WD Elements™ SE je pokračovatelem  
odkazu renomovaným úložišť společnosti Western Digital a kryje jej tříletá 
omezená záruka.

KAPACITY A MODELY 

CELOSVĚTOVĚ
 2 TB    WDBAYN0020BBK-WESN
 1 TB WDBAYN0010BBK-WESN
 480 GB WDBAYN4800ABK-WESN

JAPONSKO
 2 TB WDBAYN0020BBK-JESN
 1 TB WDBAYN0010BBK-JESN
 480 GB WDBAYN4800ABK-JESN

OBSAH
Přenosný SSD disk
Kabel USB 3.0
Informace o bezpečnosti  
a záruce

ROZHRANÍ
USB 3.0 micro B

ROZMĚRY
Délka:  64,51 mm (2,54 palce)
Šířka:  64,51mm (2,54 palce)
Výška:  8,63 mm (0,34 palce)
Hmotnost:  27,20 g (0,06 libry)

PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Pracovní teplota: 0 až 45 °C
Skladovací teplota: -20 až 85 °C

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
Formátováno systémem souborů 
exFAT pro zajištění kompatibility se 
systémy Windows a MacOS.
Použití v některých operačních systémech 
může vyžadovat přeformátování.

OMEZENÁ ZÁRUKA
Celosvětová po dobu 3 let


