WD Elements

™

Přenosné úložiště

Snadno, rychle a přenosně.

• Rozhraní USB 3.0
• Vysoká kapacita
• Připojení typu plug-and-play

Přenosné úložiště WD Elements s podporou
technologie USB 3.0 přináší univerzální možnost
připojení, kapacitu až 4 TB a vysoké přenosové
rychlosti pro spotřebitele, kteří hledají spolehlivé
vysokokapacitní úložiště na cesty.
Malé a lehké pouzdro přináší dokonalý styl a opírá
se o kvalitu a spolehlivost produktů WD.

WD Elements
Přenosné úložiště

Funkce produktu
Rychlý přenos dat

Zvýšení výkonu počítače

Když připojíte přenosné úložiště WD Elements přes port USB 3.0, získáte maximální
rychlost přenosu dat. Můžete přenést film v plné HD kvalitě za zlomek času, který
je nutný při použití rozhraní USB 2.0.
Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a systému uživatele.

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

Kompatibilita s rozhraním USB 3.0 i USB 2.0
Úložiště bezproblémově podporuje nejnovější zařízení s rozhraním USB 3.0 a je také
zpětně kompatibilní se zařízeními s rozhraním USB 2.0.

Vysoká kapacita v malém pouzdře
Malé a lehké provedení nabízí vysokokapacitní úložiště, které dělá z přenosného
úložiště WD Elements ideálního společníka pro spotřebitele, kteří chtějí mít své
důležité soubory u sebe.

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.

Formátováno pro systémy Windows®
Naformátováno na systém souborů NTFS pro kompatilitu se systémy Windows 10,
8.1 a 7. Použití v jiných operačních systémech vyžaduje přeformátování.

Technické údaje produktu
KAPACITY A MODELY
4 TB
WDBU6Y0040BBK
3 TB
WDBU6Y0030BBK
2 TB
WDBU6Y0020BBK
1,5 TB
BWDBU6Y0015BBK
1 TB
WDBUZG0010BBK
750 GB
WDBUZG7500ABK
500 GB
WDBUZG5000ABK

500 GB AŽ 1 TB ROZMĚRY
Délka:
111 mm (4,35 palce)
Šířka:
82 mm (3,23 place)
Výška:
15 mm (0,59 palce)
Hmotnost: 0,13 kg (0,29 libry)

1,5 TB AŽ 4 TB ROZMĚRY
Délka:
111 mm (4,4 palce)
Šířka:
82 mm (3,2 palce)
21 mm (0,82 palce)
Výška:
Hmotnost: 0,23 kg (0,52 libry)

OBSAH
přenosný pevný disk
Kabel USB
Stručný průvodce instalací

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

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
Disk je naformátován na systém souborů
NTFS, který podporuje systémy Windows® 10,
Windows 8.1, Windows 7

ROZHRANÍ
USB 3.0 (typ A)

OMEZENÁ ZÁRUKA
2 roky
Celosvětově
3 roky
Čína

Použití v jiných operačních systémech
vyžaduje přeformátování.
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