KARTU MICROSD PENGAWASAN

RINGKASAN PRODUK

Kartu WD Purple SC QD312 Extreme
Endurance microSD
™

™

Kartu WD Purple™ SC QD101 microSD™ dari Western Digital dirancang khusus untuk pasar
umum kamera keamanan. Menggunakan teknologi 3D NAND 96-lapisan yang canggih, kartu
ini menghadirkan kombinasi hemat biaya antara ketahanan luar biasa, kinerja tinggi, dan
kapasitas luas hingga 512GB², dan dukungannya untuk fungsionalitas pemantauan kesehatan

Keunggulan

kartu memungkinkan dilakukannya manajemen penyimpanan antisipatif. Dengan pasar kamera

• Dioptimalkan untuk kamera pengawasan video
yang beroperasi 24/7
• Dirancang dengan ketahanan sangat tinggi untuk
pengoperasian berkelanjutan
• Tahan cuaca, tahan kelembapan, dan tahan
menerima suhu dari -25° sampai 85°C
• Penyimpanan lokal anti-gagal, perekaman
berkelanjutan, bahkan dalam kasus putusnya
sambungan kamera secara sementara
• Mendukung fungsionalitas pemantauan
kesehatan kartu
• Teknologi 3D NAND 96-lapisan yang canggih
KAPASITAS
512GB, 256GB, 128GB,
64GB, 32GB

ANTARMUKA
SDA 6.0

FAKTOR BENTUK
microSD:
microSDHC
microSDXC

NOMOR MODEL
WDD512G1P0C
WDD256G1P0C
WDD128G1P0C
WDD064G1P0C
WDD032G1P0C

keamanan yang berkembang pesat, dan penggunaan video 4K yang semakin banyak, kartu ini
menawarkan kombinasi yang tepat antara masa pakai dan kapasitas untuk menangani beban
kerja perekaman berkelanjutan 24/7. Percayakan pada Western Digital untuk menghadirkan
WD Purple—penyimpanan microSD yang ideal untuk kamera video keamanan dan edge device.

Inilah WD Purple
Dirancang untuk Pengawasan. Menjadi bagian merek yang terkemuka di pasar memberi
Anda keyakinan bahwa kartu ini dirancang dengan ketangguhan, kinerja, dan fitur yang
tepat untuk kamera pengawasan video dan edge device yang selalu aktif.

Milikilah Keyakinan Lebih pada Kamera Anda
Ketahanan Luar Biasa Kartu microSD WD Purple SC dirancang untuk perekaman berkelanjutan
24/7 apabila kamera Anda kehilangan sambungan dengan NVR, dan ini akan memberikan
keyakinan tambahan pada solusi video keamanan Anda.

Pemeliharaan Penyimpanan Cerdas
Pemantauan Kesehatan Kartu. Pada kamera yang kompatibel, kemampuan pemantauan
kesehatan kartu memungkinkan Anda mendapat pemberitahuan tentang status kesehatan kartu

KEUNGGULAN WESTERN DIGITAL
Western Digital mengeluarkan produk melalui
pengujian menyeluruh sebelum produk diluncurkan.
Pengujian ini memastikan bahwa produk kami secara
konsisten memenuhi standar kualitas dan keandalan
tertinggi dari merek Western Digital.
Western Digital juga memiliki Basis Pengetahuan
terperinci dengan lebih dari 1.000 artikel yang
membantu serta perangkat lunak dan utilitas
bermanfaat. Saluran telepon dukungan pelanggan
kami memiliki jam operasional yang lama untuk
memastikan Anda mendapatkan bantuan saat Anda
membutuhkannya. Saluran dukungan pelanggan
bebas-pulsa kami siap membantu, atau Anda dapat
mengakses situs Dukungan Western Digital kami
untuk mendapatkan keterangan tambahan.

microSD WD Purple, sehingga Anda dapat melakukan manajemen penyimpanan antisipatif.

Penyimpanan Tangguh, Dalam atau Luar Ruangan
Mendukung rentang suhu -25°C sampai 85°C; tahan kelembapan. Jangan khawatir bahwa
kartu ini dirancang untuk dioperasikan secara berkelanjutan dalam kondisi cuaca ekstrem
dan dalam berbagai iklim.

Perekaman Berkelanjutan. Berjam-jam atau
Berhari-hari
Kapasitas dari 32GB hingga 512GB. Berbagai kapasitas untuk beberapa kombinasi kamera,
resolusi, dan penerapan perekaman; gunakan untuk perekaman yang dipicu gerakan dan
perekaman berkelanjutan.

Kartu WD Purple™ SC QD101 Ultra Endurance microSD™
KARTU MICROSD PENGAWASAN

RINGKASAN PRODUK

Spesifikasi
Nomor Model1
Kapasitas terformat

2

Faktor bentuk
Antarmuka

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

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Kelas Kecepatan 10
Kelas Kecepatan
UHS 1 (U1)

Kelas Kecepatan 10
Kelas Kecepatan
UHS 1 (U1)

Kelas Kecepatan 10
Kelas Kecepatan
UHS 1 (U1)

Kelas Kecepatan 10
Kelas Kecepatan
UHS 1 (U1)

Kelas Kecepatan 10
Kelas Kecepatan
UHS 1 (U1)

Hingga 256 TBW

Hingga 128 TBW

Hingga 64 TBW

Hingga 32 TBW

Hingga 16 TBW

3

3

3

3

3

-25°C hingga 85°C
-40°C hingga 85°C

-25°C hingga 85°C
-40°C hingga 85°C

-25°C hingga 85°C
-40°C hingga 85°C

-25°C hingga 85°C
-40°C hingga 85°C

-25°C hingga 85°C
-40°C hingga 85°C

Fitur Produk
Kemampuan Pemantauan Status Kesehatan Kartu

Kinerja2
Kelas Kecepatan

Keandalan/Integritas Data
Ketahanan³
Garansi Terbatas (tahun)4

Spesifikasi Lingkungan
Suhu (°C, pada casting bawah)
Pengoperasian⁵
Penyimpanan

¹ Tidak semua produk tersedia di semua kawasan.
² Seperti yang digunakan untuk kapasitas penyimpanan, 1GB = 1 juta byte. Kapasitas yang sesungguhnya dapat lebih sedikit,
tergantung pada lingkungan pengoperasian Seperti yang digunakan untuk laju transfer, 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.
³ Nilai TBW (terabyte tertulis) yang dihitung menggunakan beban kerja klien JEDEC (JESD219) dan bisa bervariasi berdasarkan
kapasitas produk.
⁴ 3 tahun atau batas Ketahanan Maksimum (TBW), mana yang tercapai lebih dulu. Lihat support.wdc.com untuk mengetahui
rincian garansi wilayah tertentu.
⁵ Untuk mencapai kekuatan/kinerja optimal, suhu casing maksimum tidak boleh melebihi 85°C.

5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119, USA
AS (Bebas Pulsa): 800.275.4932
Internasional: 408.717.6000
www.westerndigital.com

2020 Western Digital Corporation atau afiliasinya. Hak cipta dilindungi undang-undang. Western Digital, logo Western Digital, dan WD Purple
adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang milik Western Digital Corporation atau afiliasinya di AS dan/atau di negara lain. microSD,
microSDXC dan microSDHC adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang milik SD-3C, LLC. Semua merek lain adalah hak milik dari pemiliknya
masing-masing. Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari produk sebenarnya. Spesifikasi produk bisa berubah tanpa pemberitahuan. Tidak semua
produk tersedia di semua kawasan dunia. Silakan kunjungi situs web kami, http://www.westerndigital.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
tentang spesifikasi produk.
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