WD Elements SE
™

Φορητή μονάδα αποθήκευσης

Απλή, φορητή
μονάδα αποθήκευσης
με δυνατότητα
plug and play.
• Επιπλέον χώρος αποθήκευσης
για τις φωτογραφίες, τα βίντεο,
τη μουσική και τα αρχεία σας
• Δυνατότητα σύνδεσης μέσω
USB 3.0
• Χωρητικότητα έως και 4TB

Οι φορητές μονάδες αποθήκευσης
WD Elements™ SE σάς προσφέρουν
μεγάλο χώρο αποθήκευσης όπου κι αν
βρίσκεστε, υψηλές ταχύτητες μεταφοράς
δεδομένων και καθολική συνδεσιμότητα
με συσκευές USB 2.0 και USB 3.0. Ο μικρός,
ελαφρύς δίσκος υποστηρίζει μέχρι και 4 TB
αποθήκευσης με την ποιότητα και αξιοπιστία
της WD.

WD Elements SE

Φορητή μονάδα αποθήκευσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Υψηλή χωρητικότητα σε περίβλημα μικρού μεγέθους

Συμβατότητα με USB 3.0/2.0

Βελτιώστε τις επιδόσεις του υπολογιστή σας

Ενεργοποιημένο WD Discovery

Με ελαφρύ σχεδιασμό και χωρητικότητα έως 4 TB, μπορείτε να έχετε μαζί
σας τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τη μουσική και τα υπόλοιπα αρχεία σας
όπου κι αν βρίσκεστε.

Πάψτε να διαγράφετε αρχεία. Ελευθερώστε χώρο στον εσωτερικό
σκληρό δίσκο μεταφέροντας αρχεία στη φορητή μονάδα αποθήκευσης
WD Elements SE και δώστε νέα ώθηση στον φορητό υπολογιστή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε τη διεπαφή USB 3.0, θα έχετε τη μέγιστη απόδοση
κατά τη μεταφορά των αρχείων σας από και προς τη φορητή μονάδα
WD Elements SE.

Το λογισμικό WD Discovery™ βοηθά στη διαχείριση των WD Drive Utilities™
(χρονοδιακόπτης αναστολής λειτουργίας, έλεγχος ενδείξεων LED) και στη
διαμόρφωση του δίσκου.

Προδιαγραφές προϊόντος
ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΈΛΑ
4 TB
WDBJRT0040BBK
3 TB
WDBJRT0030BBK
2 TB
WDBEPK0020BBK
1 TB
WDBEPK0010BBK
500 GB
WDBEPK5000ABK

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
Μήκος:
Πλάτος:
Ύψος:
Βάρος:

ΜΟΝΤΈΛΩΝ 500 GB, 1TB, 2TB
4,33 in (110,07 mm)
3,21 in (81,57 mm)
0,50 in (12,8 mm)
0,29 lb (0,13 kg)

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Φορητός σκληρός δίσκος
Καλώδιο USB 3.0
Λογισμικό WD Discovery™
για διαχείριση μονάδας
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C
Θερμοκρασία εκτός λειτουργίας:
-20 °C έως 65 °C

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΜΟΝΤΈΛΩΝ 3TB, 4TB
Μήκος:
4,33 in (110,07 mm)
Πλάτος:
3,21 in (81,57 mm)
Ύψος:
0,83 in (20,96 mm)
Βάρος:
0,51 lb (0,23 kg)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
2 χρόνια
Παγκοσμίως
3 χρόνια
Κίνα

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Διαμόρφωση NTFS για Windows® 10,
8.1 και 7
Για άλλα λειτουργικά συστήματα,
ενδέχεται να απαιτείται
επαναδιαμόρφωση

ΔΙΕΠΑΦΉ
USB 3.0 Type-A

Η ονομασία WD, το λογότυπο της WD και η ονομασία WD Elements είναι σήματα κατατεθέντα ή σήματα κατατεθέντα της Western Digital Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων
τους. Οι προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Όπως χρησιμοποιείται για την χωρητικότητα αποθήκευσης ένα Terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte.
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