
Onmiddellijk extra opslag.

WD Elements™ HDD-opslag voor desktops met 
USB 3.0 biedt betrouwbare extra opslag met hoge 
capaciteit, snelle gegevensoverdracht en universele 
verbindingsmogelijkheden met USB 3.0- en USB 
2.0-apparaten.

Het slanke ontwerp van deze harde schijf, met de 
vertrouwde kwaliteit en betrouwbaarheid van WD®, 
biedt tot 22 TB1 aan capaciteit, zodat je meer kunt 
opslaan van wat voor jou van belang is.

WD Elements™

HDD-opslag voor desktops

• Hoge capaciteit in een slanke behuizing
• Verbeter de pc-prestaties
• Voorbereid voor USB 3.0



1 1 TB staat gelijk aan één biljoen bytes. Werkelijke gebruikerscapaciteit kan minder zijn, afhankelijk van de bedrijfsomgeving.
2 De duur van de beperkte garantie hangt af van het land waarin het product is aangeschaft. Ga naar onze website op http://support.wdc.com/warranty/policy.asp voor gedetailleerde bepalingen en voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de specifieke 
landen in deze regio’s.
WD, het logo van WD en WD Elements zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Mac, OS en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS 
en andere landen. Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen 
afwijken van de feitelijke producten.
© 2022 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

WD Elements™

HDD-opslag voor desktops

Productkenmerken 

Hoge capaciteit in een slanke behuizing
Het slanke ontwerp biedt een capaciteit tot 22 TB1, waardoor de WD 
Elements-opslag voor desktops de ideale oplossing is voor eenvoudige, 
extra opslag van je belangrijke foto's, muziek, video's en bestanden.

Verbeter de pc-prestaties
Wanneer je interne schijf bijna vol is, wordt je pc trager. Verwijder geen 
bestanden, maar maak ruimte vrij op je interne harde schijf door bestanden 
over te brengen naar je WD Elements HDD voor opslag op desktops om je 
computer weer op gang te krijgen.

De eenvoud van plug-and-play
De WD Elements harde schijf voor desktops werkt standaard met 
Windows® 10-pc's en hoger: simpelweg aansluiten op een USB-poort 
om direct opslag toe te voegen.

Compatibiliteit met USB 3.0 en USB 2.0
Met deze losse schijf krijg je compatibiliteit met de nieuwste USB 
3.0-apparaten en ook achterwaartse compatibiliteit met USB 2.0-apparaten.

WD®-kwaliteit van binnen en van buiten
We weten dat je data belangrijk voor je zijn. Daarom is de schijf aan de 
binnenkant gemaakt om te voldoen aan onze strenge eisen ten aanzien van 
duurzaamheid, schokbestendigheid en langdurige betrouwbaarheid. 
Vervolgens helpen we de schijf te beschermen met een duurzame behuizing 
die is ontworpen om stijl en bescherming te bieden.

Productspecificaties
CAPACITEITEN1 EN MODELLEN
 22 TB WDBWLG0220HBK
 20 TB WDBWLG0200HBK
 18 TB WDBWLG0180HBK
 16 TB WDBWLG0160HBK
 14 TB WDBWLG0140HBK
 12 TB WDBWLG0120HBK
 10 TB WDBWLG0100HBK
 8 TB WDBWLG0080HBK
 6 TB WDBWLG0060HBK
 4 TB WDBWLG0040HBK

INHOUD
Externe harde schijf
SuperSpeed USB-A-kabel (5 Gbps)
Netadapter
Beknopte installatiegids

INTERFACE
USB 3.0 Type-A 

AFMETINGEN
Lengte: 135 mm (5,3 inch)
Breedte: 48 mm (1,9 inch)
Hoogte: 165,8 mm (6,5 inch)
Gewicht: 4 TB - 0,91 kg (2,01 lbs)
 6 TB - 0,95 kg (2,09 lbs)
 8, 10 TB 0.86 kg (1,9 lbs)
 12 TB - 0,87 kg (1,92 lbs)
 14 TB - 0,90 kg (1,98 lbs)
 16 TB - 0,90 kg (1,98 lbs)
 18 TB - 0,90 kg (1,98 lbs)
 20 TB - 0,90 kg (1,98 lbs)
 22 TB - 0,90 kg (1,98 lbs)

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
In NTFS geformatteerd voor 
Windows® 10 en hoger
Herformattering vereist voor gebruik 
met macOS
Opmerking: Afhankelijk van de 
hardwarecon� guratie en het 
besturingssysteem van de gebruiker 
kan de compatibiliteit afwijken.

BEPERKTE GARANTIE2
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