OPSLAG VOOR GAMING-DESKTOPCOMPUTERS

D10
GAME
DRIVE
KRACHTIGE OPSLAG
MET ACTIEVE KOELING
De WD_Black™ D10 Game Drive tilt je
console of pc naar een hoger niveau
en helpt je het concurrentievoordeel
te behouden dat je nodig hebt om
te winnen.

■ 8
 TB zodat je je verzameling games
voor console of pc met maar liefst
200 games kunt uitbreiden***
■ E
xtra opslag voor het vastleggen en
verzamelen van je beste spelmomenten
op het scherm
■ S
nelheden tot 250 MB/s** met 7200 tpm
en actieve koeltechnologie om steeds
in de game te blijven
■ V
oorzien van twee 7,5 W USB Type-A
oplaadpoorten om je gaminguitrusting
en accessoires op te laden
■ S
peciaal gebouwd voor gamers op basis
van de kwaliteit en betrouwbaarheid
van WD_Black™

WD_BLACK / SPEEL JE GAME ZOALS JIJ DAT WILT

PRODUCTKENMERKEN

Met de 8 TB extra opslag* van de WD_Black™ D10 Game Drive is
het niet langer nodig om tijd te verspillen aan het vrijmaken van
ruimte op je console of pc voor nieuwe games. Nu kun je je oude
favorieten intact laten en je bibliotheek uitbreiden. Het vastleggen
en verzamelen van je meest gedenkwaardige spelmomenten is zelfs
nog gemakkelijker door de extra opslagcapaciteit, zodat je opnamen
van je meest fantastische gameplay steeds opnieuw kunt bekijken
en met de hele wereld kunt delen.

GROTE SCHIJF, HOGE SNELHEID
Met snelheden tot 250 MB/s** bij 7200 tpm kun je met de WD_Black™
D10 Game Drive je games in sneltreinvaart spelen. Dit apparaat,
dat speciaal is ontworpen voor gamers, biedt ingebouwde actieve
koeltechnologie om de temperatuur onder controle te houden en het
risico op storingen te verminderen voor een optimale gamingervaring.

ONS ERFGOED LEEFT VOORT
Gamers vertrouwen de beproefde WD_Black™ met hun levens (en
saves). Onze missie met WD_Black™ is simpel: een merk dat er speciaal
is om je games op te slaan en te verbeteren. Je WD_Black™ D10 Game
Drive biedt betrouwbaarheid, geoptimaliseerde snelheidsboosts,
uitbreidingsmogelijkheden en een beperkte garantie van 3 jaar, zodat je
er zeker van kunt zijn dat hij je steeds terzijde zal staan bij je zoektocht
naar grootse prestaties bij je videogames.

WIN ZONDER ZORGEN
De WD_Black™ kent zijn weerga niet als het aankomt op uitbreiding
van de opslagcapaciteit en prestaties. De WD_Black™ D10 Game
Drive, die speciaal is gebouwd voor gamers, verleent je console of
pc de vertrouwde, betrouwbare extra prestatieboost en capaciteit
die je nodig hebt, zodat je je minder zorgen hoeft te maken over je
hardware en meer tijd kunt besteden aan winnen. De WD_Black™
staat je terzijde.

SCHAKEL OP TOT 100%
De WD_Black™ D10 Game Drive wordt geleverd met twee 7,5 W USB
Type-A oplaadpoorten waarmee het opladen van je gaminguitrusting of
accessoires nog gemakkelijker wordt. Je gamingopstelling, die zowel
verticaal als horizontaal kan worden geplaatst, houdt je apparaten
opgeladen, zodat je steeds klaar bent om de strijd aan te gaan.

PRODUCTSPECIFICATIES
CAPACITEITEN EN MODELLEN

AFMETINGEN

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT

8 TB WDBA3P0080HBK

LENGTE: 195 MM (7,68 INCH)

■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO OF PS4

INHOUD
■ WD_BLACK™ D10 GAME DRIVE

BREEDTE: 125 MM (4,92 INCH)

MET SYSTEEMSOFTWARE VERSIE

HOOGTE: 44 MM (1,73 INCH)

4.50 OF HOGER

GEWICHT: 0,98 KG (2,16 LBS)

■ WINDOWS® 8.1, 10

■ USB TYPE-A-NAAR-MICRO-B-KABEL
■ NETADAPTER EN STEKKER
■ BEKNOPTE INSTALLATIEGIDS

BEDRIJFSSPECIFICATIES

USB 3.2 GEN 1

■ MAC OS® 10.11+

BEDRIJFSTEMPERATUUR:
5°C TOT 35°C

INTERFACE

■ XBOX ONE™

TEMPERATUUR BIJ STILSTAND:

BEPERKTE GARANTIE
3 JAAR

-20°C TOT 65°C

* Bij gebruik voor de opslagcapaciteit is één gigabyte (GB) gelijk aan één miljard bytes, en is één terabyte (TB) gelijk aan één biljoen bytes. De totale beschikbare
capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving.
** Gebaseerd op leessnelheid en interne tests. Bij gebruik voor overdrachtssnelheid is één megabyte per seconde (MB/s) gelijk aan één miljoen bytes per seconde.
De prestaties variëren, afhankelijk van de componenten en configuraties van je hardware en software.
*** Aantal games gebaseerd op een gemiddelde van 36 GB per game. Het aantal games varieert afhankelijk van de bestandsgrootte, het aantal games, de opmaak
en andere programma's en factoren.
‡ Indien een spel is aangeschaft en geladen van schijf, zijn mogelijk de oorspronkelijke schijven vereist om het eigendom te controleren. Internetverbinding en een
Xbox Live-account vereist.
‡‡ Gebaseerd op interne tests van de laadtijd van games. De prestaties zijn afhankelijk van de hardware en de software van de gebruiker.
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D10 GAME DRIVE

SPEEL NIET ALLEEN FAVORIETEN,
MAAR SPEEL ALLES

