ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

D10
GAME
ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ
Η μονάδα σκληρού δίσκου WD_Black™
D10 Game Drive θα αναβαθμίσει την κονσόλα
παιχνιδιών ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή
σας στο επόμενο επίπεδο βοηθώντας σας
να διατηρήσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
που χρειάζεστε.

■ 8ΤΒ αποθηκευτικός χώρος για να αποθηκεύσετε
και να εμπλουτίσετε τη βιβλιοθήκη των
παιχνιδιών σας στην κονσόλα παιχνιδιών
ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας με έως και
200 παιχνίδια***
■ Επιπλέον αποθηκευτικός χώρος για να
καταγράψετε και να αρχειοθετήσετε τα καλύτερα
στιγμιότυπα δράσης του παιχνιδιού σας
■ Ταχύτητες έως και 250ΜΒ/s** με καταγεγραμμένη
απόδοση 7200RPM και ενεργό τεχνολογία
ψυκτικού εξαερισμού για να παραμείνετε
στο παιχνίδι
■ Περιλαμβάνει δύο θύρες φόρτισης τύπου USB
Type-A των 7.5W για να φορτίζετε τον εξοπλισμό
και τα εξαρτήματα ψυχαγωγίας σας
■ Σχεδιασμένο ειδικά για όσους αγαπούν τα
παιχνίδια με βάση τα πρότυπα ποιότητας και
αξιοπιστίας της WD_Black™

WD_BLACK / ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Με τα 8ΤΒ* επιπλέον αποθηκευτικού χώρου της μονάδας
σκληρού δίσκου WD_Black™ D10 Game Drive, δεν χρειάζεται
να χάνετε χρόνο εξοικονομώντας χώρο στην κονσόλα ή
τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας για νέα παιχνίδια - τώρα,
μπορείτε να διατηρήσετε τα παλιά αγαπημένα παιχνίδια σας
ανέπαφα, καθώς εμπλουτίζετε τη βιβλιοθήκη των παιχνιδιών
σας. Η καταγραφή και η αρχειοθέτηση των πιο αγαπημένων
στιγμών δράσης σας στο παιχνίδι είναι ακόμη ευκολότερη
με την επιπλέον χωρητικότητα αποθηκευτικού χώρου, για να
ξαναζείτε και να μοιράζεστε τα ωραιότερα στιγμιότυπα του
παιχνιδιού σας με όλους.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Προσφέροντας ταχύτητες έως και 250ΜΒ/δλ** με
καταγεγραμμένη απόδοση 7200RPM, μπορείτε να παίζετε
τα παιχνίδια σας στη ζώνη υψηλής ταχύτητας με τη μονάδα
σκληρού δίσκου WD_Black™ D10 Game Drive. Σχολαστικά
σχεδιαμένη για τον παίκτη παιχνιδιών, περιλαμβάνει ενεργό
τεχνολογία ψυκτικού εξαερισμού, σχεδιασμένη για την
διατήρηση των θερμικών συνθηκών σε κανονικά επίπεδα και
την μείωση του κινδύνου βλάβης για μία βελτιστοποιημένη
εμπειρία παιχνιδιού.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Δοκιμασμένη και αξιόπιστη, η μονάδα σκληρού δίσκου
WD_Black™ είναι προτίμηση ζωής (και αποθήκευσης)
για τους εραστές των παιχνιδιών. Η αποστολή μας με την
μονάδα WD_Black™ είναι απλή: μία επωνυμία αφιερωμένη
στην αποθήκευση και τη βελτίωση των παιχνιδιών σας.
Προσφέροντας ανθεκτικότητα, βέλτιστες επαυξήσεις
ταχυτήτων, επεκτασιμότητα και μία περιορισμένη εγγύηση 3
ετών, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η μονάδα σας WD_Black™
D10 Game Drive θα σας καλύψει στην αποστολή σας για την
ομορφιά των ψηφιακών παιχνιδιών.

ΝΙΚΗΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΥΣ
Η μονάδα WD_Black™ πρωτοπορεί στην πολυτελή
επεκτασιμότητα και απόδοση του αποθηκευτικού χώρου.
Σχεδιασμένη ειδικά για εραστές των παιχνιδιών, η μονάδα
WD_Black™ D10 Game Drive προσφέρει στην κονσόλα ή
στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας τη δοκιμασμένη, αξιόπιστη
ενίσχυση απόδοσης και τη χωρητικότητα που χρειάζεται, ώστε
να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο ανησυχίας για το υλισμικό σας
και περισσότερο χρόνο κερδίζοντας. Η μονάδα WD_Black™
σας καλύπτει.

ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ 100%
Η μονάδα σκληρού δίσκου WD_Black™ D10 Game Drive είναι
εξοπλισμένη με δύο θύρες φόρτισης τύπου USB Type-A των
7,5W για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη φόρτιση του
εξοπλισμού και των εξαρτημάτων ψυχαγωγίας σας. Σχολαστικά
σχεδιασμένη ώστε να τοποθετείται είτε κάθετα είτε οριζόντια,
ο εξοπλισμός των παιχνιδιών σας θα διατηρήσει τις συσκευές
σας φορτισμένες και έτοιμες για μάχη σε ελάχιστο χρόνο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

8TB WDBA3P0080HBK

ΜΗΚΟΣ: 7,68 ΊΝΤΣΕΣ (195 ΧΙΛΙΟΣΤΆ)
ΠΛΆΤΟΣ: 4,92 ΊΝΤΣΕΣ (125 ΧΙΛΙΟΣΤΆ)
ΎΨΟΣ: 1,73 ΊΝΤΣΕΣ (44 ΧΙΛΙΟΣΤΆ)
ΒΆΡΟΣ: 2,16 ΛΊΒΡΕΣ (0,98 ΚΙΛΆ)

■Κ
 ΟΝΣΌΛΑ PLAYSTATION™ 4 PRO Ή PS4
ΜΕ ΈΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
4.50 Ή ΥΨΗΛΌΤΕΡΗ
■ ΚΟΝΣΌΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ XBOX ONE™
■Λ
 ΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ WINDOWS®
8.1, 10
■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ MAC OS 10.11+

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
■Μ
 ΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
WD_BLACK™ D10 GAME DRIVE
■Κ
 ΑΛΏΔΙΟ USB TYPE-A ΓΙΑ ΣΎΝΔΕΣΗ
ΣΕ MICRO-B
■Π
 ΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΊΖΑ AC
■ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ:
5 °C ΈΩΣ 35 °C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΣΕ ΠΕΡΊΟΔΟ ΜΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ:
-20°C ΈΩΣ 65°C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΎΗΣΗ
3 ΧΡΌΝΙΑ

ΔΙΕΠΑΦΉ
ΘΎΡΑ USB 3.2 GEN 1
*Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα terabyte (TB) = ένα
τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας.
**Με βάση την ταχύτητα ανάγνωσης και τις εσωτερικές δοκιμές. Όπως χρησιμοποιείται για την ταχύτητα μεταφοράς, ένα megabyte ανά δευτερόλεπτο
(MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο. Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα εξαρτήματα και τη διαμόρφωση του υλικού και του
λογισμικού σας.
*** Ο αριθμός των παιχνιδιών υπολογίζεται με βάση τα 36GB κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Ο αριθμός των παιχνιδιών διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος,
τη μορφή, τα λοιπά προγράμματα, καθώς και άλλους παράγοντες.
‡ Αν έχετε αγοράσει το παιχνίδι και το έχετε φορτώσει από δίσκο, ενδέχεται να χρειάζεται ο αρχικός δίσκος για να επαληθευτεί η αγορά σας. Απαιτείται
σύνδεση στο διαδίκτυο και λογαριασμός Xbox live.
‡‡ Με βάση την δοκιμή χρόνου εσωτερικής ταχύτητας φόρτωσης. Οι επιδόσεις μπορεί να ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη διάρθρωση του υλισμικού
και του λογισμικού του χρήστη.
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D10 GAME DRIVE
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