WD Elements SE
™

Přenosné úložiště

Snadno použitelné
přenosné úložiště,
které stačí zapojit.
• Další úložiště pro fotografie,
videa, hudbu a další soubory
• Připojení USB 3.0
• Kapacita až 4 TB

Přenosné úložiště WD Elements™ SE představuje
disk na cesty s vysokou kapacitou, který nabízí
rychlý přenos dat a univerzální konektivitu díky
možnosti připojení k rozhraním USB 2.0 a USB 3.0.
Malý a lehký disk s úložným prostorem až 4 TB
s kvalitou a spolehlivostí značky WD.

WD Elements SE
Přenosné úložiště

Vlastnosti produktu
Vysoká kapacita v malém pouzdře

Kompatibilní s rozhraním USB 3.0/2.0

Zvýšení výkonu počítače

Možnost použití nástroje WD Discovery

Až 4 TB v lehkém provedení – své fotografie, videa, hudbu a další soubory
můžete brát všude s sebou.

Nemažte soubory. Uvolněte místo na interním pevném disku přenesením
souborů na přenosný pevný disk WD Elements SE a obnovte výkon svého
notebooku.

V případě použití rozhraní USB 3.0 získáte při přenosu dat na přenosný disk
WD Elements SE a z něj maximální výkon.

Software WD Discovery™ pomáhá spravovat WD Drive Utilities™ (časovač,
LED diody) a formátování disku.

Technické údaje produktu
KAPACITY A MODELY
4 TB
WDBJRT0040BBK
3 TB
WDBJRT0030BBK
2 TB
WDBEPK0020BBK
1 TB
WDBEPK0010BBK
500 GB
WDBEPK5000ABK

ROZMĚRY – 500 GB, 1 TB, 2 TB
Délka:
110,07 mm (4,33 palce)
Šířka:
81,57 mm (3,21 palce)
Výška:
12,8 mm (0,50 palce)
Hmotnost:
0,13 kg (0,29 libry)

ROZMĚRY – 3 TB, 4 TB
Délka:
110,07 mm (4,33 palce)
Šířka:
81,57 mm (3,21 palce)
Výška:
20,96 mm (0,83 palce)
Hmotnost:
0,23 kg (0,51 libry)

OBSAH
přenosný pevný disk
Kabel USB 3.0
software WD Discovery™ pro
správu disku
Stručný průvodce instalací

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

KOMPATIBILITA SYSTÉMU
Formátováno souborovým systémem
NTFS pro systémy Windows® 10, 8.1 a 7

OMEZENÁ ZÁRUKA
2 roky
Celosvětově
3 roky
Čína

Použití v jiných operačních systémech
může vyžadovat přeformátování

ROZHRANÍ
USB 3.0 (typ A)
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