My Book
AV-TV

™

Μονάδα αποθήκευσης
για την τηλεόραση
Προσθέστε άμεσα χώρο
αποθήκευσης ειδικά για την
τηλεόραση για την τηλεόραση
με δυνατότητα εγγραφής που
διαθέτετε.
Τέλεια επιλογή για εγγραφές τηλεοπτικού περιεχομένου
Βελτιστοποίηση για τις εφαρμογές AV για ομαλή αναπαραγωγή
Αξιοπιστία όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας
εκπομπές όποτε θέλετε. Συνδέστε αυτήν
τη, βελτιστοποιημένη για εφαρμογές AV,
μονάδα στην τηλεόραση με δυνατότητα
εγγραφής που διαθέτετε, για πολλές ώρες
ηχογραφημένου περιεχομένου υψηλής
ποιότητας και ομαλή αναπαραγωγή
εκπομπών, ταινιών, αθλητικών γεγονότων
και άλλων πολλών.

My Book AV-TV

Μονάδα αποθήκευσης για την
τηλεόραση
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Απολαύστε ώρες ψυχαγωγίας
κατά παραγγελία
Προσθέστε άμεσα εκατοντάδες ώρες
χώρου αποθήκευσης στην τηλεόρασή
σας. Με έως και 2 TB επιπλέον
χώρου αποθήκευσης, μπορείτε να
εγγράψετε τηλεοπτικά προγράμματα,
αθλητικές εκπομπές, ταινίες και άλλα
πολλά απευθείας από την τηλεόρασή
σας στη μονάδα My Book AV-TV για
αναπαραγωγή οποιαδήποτε στιγμή.

Βελτιστοποίηση για τις
εφαρμογές AV για βελτιωμένη
απόδοση

Η μονάδα My Book AV-TV αποτελείται
από έναν σκληρό δίσκο βελτιστοποιημένο
για εφαρμογές AV με το πρότυπο ATA-7 AV,
το οποίο παρέχει ταχύτερους χρόνους
επαναφοράς και σταθερά συνεχή ροή
για ομαλή απόδοση βίντεο και ήχου.

Συμβατότητα με το πρότυπο
USB 3.0 για εγγραφή και
αναπαραγωγή πολλαπλών
ροών

Η εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα του
προτύπου USB 3.0 επιτρέπει την
αναπαραγωγή πολλαπλών ροών
HD για ταυτόχρονη εγγραφή και
αναπαραγωγή όταν γίνεται σύνδεση
σε τηλεόραση με διπλό δέκτη.
Εγγράψτε τις αγαπημένες σας
φαρσοκωμωδίες, ενώ παρακολουθείτε
τον μεγάλο αγώνα και μη χάσετε ποτέ
ούτε μία στιγμή δράσης.

Αξιοπιστία όλο το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα

Το εσωτερικό της μονάδας είναι
κατασκευασμένο με βάση την
τεχνολογία WD GreenPower Technology™
και έχει βελτιστοποιηθεί για να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες
ανάγνωσης και εγγραφής βίντεο,
καθώς και στις υψηλές θερμοκρασίες
που συναντάμε συνήθως στα κέντρα
ψυχαγωγίας. Επιπλέον, με τη
λειτουργία αναμονής και τη χαμηλή
κατανάλωση ισχύος, δεν επιβαρύνει τον
λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Ξεδιπλώστε όλο το
διαθέσιμο δυναμικό σας στην
τηλεόραση με δυνατότητα
εγγραφής που διαθέτετε

Σχεδιασμένη έτσι ώστε να
προσαρμόζεται εύκολα στο
κέντρο ψυχαγωγίας που
διαθέτετε

Χάρη στον μικρό συντελεστή
διαστάσεών της, η μονάδα My Book
προσαρμόζεται εύκολα στο κέντρο
ψυχαγωγίας που διαθέτετε. Μπορεί
να τοποθετηθεί οριζόντια ή να σταθεί
όρθια, διευκολύνοντας πολύ την
τοποθέτηση της μονάδας κοντά στην
τηλεόραση με δυνατότητα εγγραφής
που διαθέτετε. Δεν υπάρχει χώρος
κοντά στην τηλεόρασή σας; Το μεγάλου
μήκους καλώδιο USB 2 μέτρων
επιτρέπει την ακόμη πιο ευέλικτη
τοποθέτηση της μονάδας.

Με μια μονάδα My Book AV-TV
συνδεδεμένη στην τηλεόραση με
δυνατότητα εγγραφής που διαθέτετε,
μπορείτε να κάνετε εγγραφή, παύση,
γρήγορη επαναφορά και γρήγορη
προώθηση εκπομπών. Αναπαράγετε
το ψυχαγωγικό σας περιεχόμενο με
τους δικούς σας κανόνες και σύμφωνα
με το πρόγραμμά σας.

Προδιαγραφές προϊόντος
Διασύνδεση

Διαστάσεις

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ

USB 3.0
USB 2.0

Ύψος:
Βάθος:
Πλάτος:
Βάρος:

2 TB
1 TB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Μονάδα αποθήκευσης για την
τηλεόραση
Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου
ρεύματος
Καλώδιο USB 2 μ.
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Βάσεις για οριζόντια τοποθέτηση

Προδιαγραφές λειτουργίας
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
Έως και 3,0 GB/s
Θερμοκρασία λειτουργίας:
5°C έως 40°C
Θερμοκρασία μη λειτουργίας:
-20°C έως 65°C

6,5 ίντσες (165 χιλ.)
5,3 ίντσες (135 χιλ.)
1,9 ίντσες (48 χιλ.)
2,6 λίβρες (1,18 κιλά)

WDBGLG0020HBK
WDBGLG0010HBK

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
3 έτη
APAC
2 έτη
EMEA

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Panasonic
Philips
Toshiba
Sharp
Sony
Mitsubishi
Orion
Hitachi Wooo
LG
Για την πιο πρόσφατη λίστα
με συμβατές τηλεοράσεις και
συσκευές AV, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση wd.com/mybookavtv.
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