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ΚάρταWD Purple SC QD101 Ultra
Endurance microSD
™

™

Κύρια σημεία
• Βελτιστοποιημένη για κάμερες επιτήρησης συνεχούς
λειτουργίας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
• Σχεδιασμένη με απόλυτη ανθεκτικότητα για
αδιάλειπτη λειτουργία
• Ανθεκτική στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, την
υγρασία και με αντοχή σε εύρος θερμοκρασίας
από -25°C έως 85°C
• Χωρίς αστοχία τοπικής αποθήκευσης, με δυνατότητα
συνεχούς εγγραφής, ακόμα και στην περίπτωση
προσωρινής αποσύνδεσης της κάμερας
• Υποστηρίζει τη λειτουργία ελέγχου κατάστασης
της κάρτας
• Προηγμένη τεχνολογία 3D NAND 96 επιπέδων
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
512GB, 256GB, 128GB,
64GB, 32GB
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
microSD:
microSDHC
microSDXC

ΔΙΕΠΑΦΗ
SDA 6.0
ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
WDD512G1P0C
WDD256G1P0C
WDD128G1P0C
WDD064G1P0C
WDD032G1P0C

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ WESTERN DIGITAL
Η Western Digital υποβάλλει τα προϊόντα της σε
εκτεταμένες δοκιμές πριν από κάθε κυκλοφορία.
Οι δοκιμές αυτές διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μας
πληρούν με συνέπεια τα υψηλότατα πρότυπα ποιότητας
και αξιοπιστίας της επωνυμίας Western Digital.
Επιπλέον, η Western Digital διαθέτει μια λεπτομερή
γνωσιακή βάση με περισσότερα από 1.000 βοηθητικά
άρθρα, καθώς και χρήσιμα προγράμματα λογισμικού
και βοηθητικές εφαρμογές. Οι γραμμές υποστήριξης
για τους πελάτες μας λειτουργούν περισσότερες
ώρες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε
τη βοήθεια που χρειάζεστε όποτε τη χρειαστείτε. Οι
γραμμές υποστήριξης πελατών χωρίς χρέωση είναι στη
διάθεσή σας, όποτε χρειαστείτε βοήθεια ή μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα υποστήριξης
της Western Digital για πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η κάρτα WD Purple™ SC QD101 microSD™ της Western Digital σχεδιάστηκε ειδικά
για την αγορά συμβατικών καμερών ασφαλείας. Κάνοντας χρήση της προηγμένης
τεχνολογίας 3D NAND 96 επιπέδων, η κάρτα προσφέρει έναν οικονομικό συνδυασμό
απόλυτης ανθεκτικότητας, υψηλών επιδόσεων και μεγάλου εύρους χωρητικοτήτων,
έως και 512GB², και υποστηρίζει τη λειτουργία ελέγχου της κατάστασης της κάρτας
για προληπτική διαχείριση του αποθηκευμένου υλικού. Στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη
αγορά των καμερών ασφαλείας και την αυξανόμενη υιοθέτηση του βίντεο υψηλής
ανάλυσης 4Κ, η κάρτα προσφέρει τον σωστό συνδυασμό μακράς διάρκειας ζωής και
χωρητικότητας που μπορεί να διαχειριστεί φόρτο εργασίας συνεχούς εγγραφής, όλο το
24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μόνο η Western Digital θα μπορούσε να κατασκευάσει
την WD Purple - την ιδανική λύση αποθήκευσης microSD για κάμερες ασφαλείας και
συσκευές στην αιχμή της τεχνολογίας.

Είναι η WD Purple

Σχεδιασμένη για συστήματα επιτήρησης. Αποτελεί τμήμα μιας πρωτοποριακής
επωνυμίας στον κλάδο, γεγονός που διασφαλίζει ότι αυτή η κάρτα σχεδιάστηκε
με τη σωστή ανθεκτικότητα, απόδοση και χαρακτηριστικά για κάμερες ασφαλείας
αδιάλειπτης λειτουργίας και για συσκευές στην αιχμή της τεχνολογίας.

Δώστε μεγαλύτερη αξιοπιστία στις κάμερές σας

Εξαιρετικά υψηλή ανθεκτικότητα. Οι κάρτες WD Purple SC microSD σχεδιάστηκαν
για συνεχή εγγραφή, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για την περίπτωση που η
κάμερά σας αποσυνδεθεί από τον εγγραφέα NVR, προσφέροντας πρόσθετη αξιοπιστία
στη λύση επιτήρησής σας.

Έξυπνη συντήρηση χώρου αποθήκευσης

Έλεγχος κατάστασης της κάρτας. Στις συμβατές κάμερες, η δυνατότητα ελέγχου
κατάστασης της κάρτας σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ειδοποίηση, όταν είναι ώρα
να πραγματοποιήσετε συντήρηση της WD Purple microSD, ώστε να προχωρήσετε σε
προληπτική διαχείριση του χώρου αποθήκευσης.

Στιβαρός χώρος αποθήκευσης, σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους

Υποστηρίζει εύρος θερμοκρασίας από -25°C έως 85°C. Ανθεκτική στην υγρασία.
Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτή η κάρτα έχει σχεδιαστεί για αδιάλειπτη λειτουργία
σε ακραίες καιρικές συνθήκες και σε διάφορα κλίματα.

Αδιάλειπτη Καταγραφή. Ώρες ή Ημέρες

Χωρητικότητες από 32GB έως 512GB. Μεγάλο εύρος χωρητικοτήτων για διαφορετικές,
συνδυαζόμενες κάμερες, αναλύσεις εικόνας και εφαρμογές εγγραφής. Για εγγραφή με
αισθητήρες κίνησης αλλά και για εγγραφή αδιάλειπτης λειτουργίας.
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Προδιαγραφές
Αριθμός μοντέλου1
Διαμορφωμένη χωρητικότητα

2

Συντελεστής διαστάσεων
Διεπαφή

512GB

256GB

128GB

64GB

32GB

WDD512G1P0C

WDD256G1P0C

WDD128G1P0C

WDD064G1P0C

WDD032G1P0C

512GB

256GB

128GB

64GB

32GB

microSDXC™

microSDXC™

microSDXC™

microSDXC™

microSDHC™

SDA 6.0

SDA 6.0

SDA 6.0

SDA 6.0

SDA 6.0

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κλάση ταχύτητας 10
UHS Κλάση
ταχύτητας 1 (U1)

Κλάση ταχύτητας 10
UHS Κλάση
ταχύτητας 1 (U1)

Κλάση ταχύτητας 10
UHS Κλάση
ταχύτητας 1 (U1)

Κλάση ταχύτητας 10
UHS Κλάση
ταχύτητας 1 (U1)

Κλάση ταχύτητας 10
UHS Κλάση
ταχύτητας 1 (U1)

Έως και 256 ΤΒW

Έως και 128 ΤΒW

Έως και 64 ΤBW

Έως και 32 ΤΒW

Έως και 16 ΤΒW

3

3

3

3

3

-25°C έως 85°C
-40°C έως 85°C

-25°C έως 85°C
-40°C έως 85°C

-25°C έως 85°C
-40°C έως 85°C

-25°C έως 85°C
-40°C έως 85°C

-25°C έως 85°C
-40°C έως 85°C

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Δυνατότητα ελέγχου κατάστασης κάρτας

Απόδοση2
Κλάση ταχύτητας

Αξιοπιστία/Ακεραιότητα δεδομένων
Ανθεκτικότητα³
Περιορισμένη εγγύηση (έτη)4

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Θερμοκρασία (σε βαθμούς Κελσίου,
στη χυτή βάση)
Σε λειτουργία⁵
Αποθήκευση

¹ Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές του κόσμου.
² Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα Gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte. Η πραγματική
χωρητικότητα μπορεί να είναι μικρότερη ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Όπως χρησιμοποιείται για τον ρυθμό
μεταφοράς, ένα megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο. Με βάση τις εσωτερικές δοκιμές,
η απόδοση ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την κεντρική συσκευή, τις συνθήκες χρήσης, τη χωρητικότητα της μονάδας και
άλλους παράγοντες.
³ Οι τιμές TBW (εγγεγραμμένα terabytes) υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα φόρτου εργασίας JEDEC (JESD219)
και ποικίλουν ανάλογα με τη χωρητικότητα του προϊόντος.
⁴ 3 έτη ή μέγιστo όριο αντοχής (TBW), όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο support.wdc.com για
λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση σε κάθε περιοχή.
⁵ Για τη βέλτιστη αναλογία ισχύος/απόδοσης, η μέγιστη θερμοκρασία του περιβλήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τους 85°C.

5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119, ΗΠΑ
ΗΠΑ (χωρίς χρέωση):
(+1) 800.275.4932
Διεθνώς: 408.717.6000
www.westerndigital.com

2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία Western Digital, το λογότυπο της Western
Digital και η ονομασία WD Purple είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Western Digital Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α.
ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες microSD, microSDXC και microSDHC είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Όλα τα
άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι εικόνες που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα. Οι
προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές του κόσμου.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, www.westerndigital.com για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
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