WD Elements

™

Stolní úložiště

Přídavné úložiště
připravené k použití.

• Velká kapacita v prostém
a kompaktním provedení
• Zvýšení výkonu počítače
• Připraveno pro rozhraní USB 3.0

Stolní úložiště WD Elements™ s rozhraním USB 3.0
nabízí spolehlivé přídavné úložiště s vysokou
kapacitou a univerzální kompatibilitou se zařízeními
s porty USB 3.0 i USB 2.0.
Prostý a tenký design s kapacitou až 6 TB společně
s kvalitou a spolehlivostí značky WD.

WD Elements
Stolní úložiště

Vlastnosti produktu
Velká kapacita v kompaktním provedení

Stolní úložiště WD Elements v kompaktním provedení nabízí kapacitu
až 6 TB, takže je ideálním řešením pro snadné rozšíření úložiště pro
všechny vaše důležité fotografie, hudbu, videa a jiné soubory.

Zvýšení výkonu počítače

Jestliže je interní disk téměř plný, výkon počítače je nižší. Nemažte
soubory. Uvolněte místo na interním disku přenesením souborů do
úložiště WD Elements Desktop a obnovte výkon svého počítače.

Kompatibilita s rozhraním USB 3.0 i USB 2.0

Tento disk nabízí kompatibilitu s nejnovějšími zařízeními s rozhraním
USB 3.0 i zpětnou kompatibilitu se zařízeními s rozhraním USB 2.0.

Kvalita je ve společnosti WD prioritou č. 1

Dobře víme, jak jsou pro vás vaše data důležitá. Proto své disky
navrhujeme tak, aby měly dlouhou životnost, vynikající odolnost proti
nárazu a aby byly dlouhodobě spolehlivé. Disky jsou navíc chráněny
odolným pouzdrem, které bylo navrženo s důrazem na ochranu i styl.

Technické údaje produktu
KAPACITY A MODELY
6 TB WDBWLG0060HBK
5 TB WDBWLG0050HBK
4 TB WDBWLG0040HBK
3 TB WDBWLG0030HBK
2 TB WDBWLG0020HBK

ROZMĚRY
Délka:
Šířka:
Výška:
Hmotnost:

OBSAH
Externí pevný disk
Kabel USB
Napájecí adaptér
Stručný průvodce instalací

PROVOZNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota: -20 °C až 65 °C

135 mm (5,3 palce)
48 mm (1,9 palce)
165,8 mm (6,5 palce)
2, 3 TB 0,91 kg (2,0 libry)
4–6 TB 0,95 kg (2,1 libry)

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
Formátováno souborovým
systémem NTFS pro systémy
Windows® 10, 8.1 a 7
Použití v jiných operačních systémech
může vyžadovat přeformátování

OMEZENÁ ZÁRUKA
Celosvětově
2 roky
3 roky
Čína

ROZHRANÍ
USB 3.0 (typ A)

WD, logo WD a WD Elements jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Western Digital Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech a případně dalších zemích. Veškeré
ostatní známky jsou majetkem příslušných společností. Specifikace produktů mohou být bez upozornění změněny. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů.
© 2017 Western Digital Corporation nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena.
Jednotky kapacity úložiště: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Jednotky rychlosti přenosu a rozhraní: megabajt za sekundu (MB/s) = jeden
milion bajtů za sekundu; gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.
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