WD_BLACK P40
GAME DRIVE SSD
PENYIMPANAN SSD GAME

™

PENYIMPANAN GAME
SSD PORTABEL
Dominasi permainan dengan penuh
gaya dengan WD_BLACK™ P40 Game
Drive SSD. WD_BLACK Dashboard yang
dapat diunduh memungkinkan Anda
mengontrol pencahayaan LED untuk
pengalaman personal setiap kali
Anda bermain (khusus Windows®).

■ Sesuaikan pencahayaan RGB drive
dengan WD_BLACK™ Dashboard yang
diunduh (khusus Windows®) untuk
gaya Anda dan menjadikan setiap
terasa personal.

Anda
dapat
memamerkan
permainan

■ Nikmati loading secara cepat dengan
antarmuka USB 3.2 Gen2x2 dan kecepatan
hingga 2.000MB/dtk.1
■ Jaga persaingan dan kalahkan rival di mana
saja dengan faktor bentuk ringkas dan
portabel yang mempermudah Anda membawa
pustaka game ke mana saja.
■ Instal lebih banyak judul game terbaru
dan terbesar dan siap diluncurkan dengan
kapasitas hingga 2TB.2
■ Diciptakan dengan ketangguhan WD_BLACK™
berkat struktur tahan guncangannya, drive
tahan banting ini dapat bertahan dari
jatuh hingga dua meter.
■ Keandalan WD_BLACK™ yang didukung
dengan garansi terbatas selama 5 tahun3
memungkinkan Anda tetap fokus pada hal
yang semestinya—untuk mendominasi game.

TERANGI GAME ANDA
Sesuaikan pencahayaan RGB drive Anda dengan WD_BLACK™
Dashboard yang dapat diunduh (khusus Windows®) untuk
memamerkan gaya Anda dan menjadikan setiap permainan terasa
personal.

PERCEPAT WAKTU LOADING ANDA
Kalahkan persaingan dalam pertandingan dengan antarmuka USB 3.2
Gen2x2 dan kecepatan hingga 2.000MB/dtk.1

DOMINASI PERMAINAN DI MANA SAJA
Jaga persaingan dan kalahkan rival di mana saja dengan faktor
bentuk ringkas dan portabel yang mempermudah Anda membawa
pustaka game ke mana saja.

SIMPAN LEBIH BANYAK, MAIN LEBIH
BANYAK
Instal lebih banyak judul game terbaru dan terbesar dan siap
diluncurkan dengan kapasitas hingga 2TB.2

SIAP DIBAWA DAN DIMAINKAN
Drive portabel yang tahan lama ini dibuat dengan ketangguhan
WD_BLACK™ berkat struktur tahan guncangan yang mampu bertahan
dari jatuh hingga dua meter, yang menjadikannya penyimpanan game
sempurna untuk dibawa ke mana saja.

BERMAIN GAME DENGAN PERCAYA DIRI
Keandalan WD_BLACK™ yang didukung dengan garansi terbatas
selama 5 tahun3 memungkinkan Anda tetap fokus pada hal yang
semestinya—pada game.

SPESIFIKASI PRODUK
KAPASITAS 2 DAN MODEL:

KINERJA 1:

KOMPATIBILITAS SISTEM:

2TB		
1TB		
500GB		

■ Pembacaan Berurutan:

■ Kompatibel dengan PlayStation
5 (mainkan game PS4™; arsipkan
game PS5™)

WDBAWY5000ABK-XXXX
WDBAWY0010BBK-XXXX
WDBAWY5000ABK-XXXX

ANTARMUKA:

■ USB Kecepatan Super USB Type-C™
10Gb/dtk
DIMENSI:
PANJANG: 106,98 mm | 4,21 inci
LEBAR: 50,82 mm |2,00 inci
TINGGI:13,00 mm | 0,51 inci
BERAT: 78,5 gram | 0,17 pound

2TB: 2.000MB/dtk
1TB: 2.000MB/dtk
500GB: 2.000MB/dtk

■ Penulisan Berurutan:
2TB: 2.000MB/dtk
1TB: 2.000MB/dtk
500GB: 1.950MB/dtk
SPESIFIKASI PENGOPERASIAN:

■ Suhu Pengoperasian:
32°F hingga 113°F
(0°C hingga 85°C)

■ Suhu di Luar Pengoperasian:
-4°F hingga 149°F
(-40°C hingga 85°C)

■ Xbox™ Series X|S (Mainkan dan
simpan game Xbox One™; arsipkan
game Xbox™ Series X|S)
■ PlayStation™ 4 Pro atau PS4
dengan versi perangkat lunak
sistem 4.50 atau yang lebih
tinggi
■ Xbox One™
■ Windows® 11, 10, 8.1
■ macOS 10.11+
GARANSI TERBATAS:
5 Tahun 3

B erdasarkan kecepatan baca. 1 MB/dtk = 1 juta byte per detik. Berdasarkan pengujian internal; kinerja mungkin bervariasi tergantung pada perangkat host, kondisi penggunaan, kapasitas
drive, dan faktor lain.
1 GB = 1 miliar byte dan 1TB = 1 triliun byte. Kapasitas yang sesungguhnya dapat lebih sedikit, tergantung pada lingkungan pengoperasian.
3
L ihat support.wdc.com untuk mengetahui rincian garansi wilayah tertentu.
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Western Digital, WD_BLACK, dan logo WD_BLACK adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang milik Western Digital Corporation atau afiliasinya di AS dan/atau di negara lainnya. macOS adalah merek dagang
milik Apple Inc., yang terdaftar di AS dan di negara lainnya. PlayStation, PS5, dan PS4 adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Sony Interactive Entertainment Inc. di Amerika Serikat dan/atau di
negara lainnya. USB Type-C adalah merek dagang terdaftar milik USB Implementers Forum. Xbox dan Xbox One adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Microsoft Corporation di Amerika Serikat
dan/atau di negara lainnya. Semua merek lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing. Sony Interactive Entertainment Inc. dan Microsoft Corporation tidak mendukung dan tidak membantu menciptakan
produk ini. Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan. Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
©2022 Western Digital Corporation atau afiliasinya. Semua hak dilindungi undang-undang.

02-00-WW-04-00066-B900

Juni 2022

P40 GAME DRIVE SSD

FITUR PRODUK

