WD Elements SE
™

Draagbare opslag

Eenvoudige, Plug&Play
draagbare opslag.

• Extra opslagruimte voor je foto's,
video's, muziek en bestanden
• USB 3.0-verbindingsmogelijkheden
• Capaciteit tot 4 TB

De mobiele opslagproducten van
WD Elements™ SE bieden hoge capaciteit
voor onderweg, snelle gegevensoverdracht
en universele connectiviteit met USB 2.0- en
USB 3.0-apparaten. De kleine, lichte schijf kan
tot 4 TB aan opslag bevatten met de kwaliteit
en betrouwbaarheid van WD.

WD Elements SE
Draagbare opslag

Productkenmerken
Hoge capaciteit in een kleine behuizing

Compatibel met USB 3.0/USB 2.0

Verbeter de pc-prestaties

Geschikt voor WD Discovery

Met tot 4 TB in een lichtgewicht design kun je je foto's, video's, muziek en
andere bestanden overal mee naartoe nemen.

U hoeft geen bestanden te verwijderen. Maak ruimte vrij op je interne harde
schijf door bestanden op je WD Elements SE harde schijf op te slaan, zodat
je laptop weer beter functioneert.

Bij gebruik van de USB 3.0-interface krijg je maximale prestaties bij het
overdragen van je bestanden van en naar de mobiele WD Elements SE-schijf.

WD Discovery™-software helpt bij het beheren van WD Drive Utilities™
(slaaptimer, LED-lampje) en schijfformattering.

Productspecificaties
CAPACITEITEN EN MODELLEN
4 TB
WDBJRT0040BBK
3 TB
WDBJRT0030BBK
2 TB
WDBEPK0020BBK
1 TB
WDBEPK0010BBK
500 GB
WDBEPK5000ABK

500 GB, 1 TB, 2 TB AFMETINGEN
Lengte:
110,07 mm (4,33 inch)
Breedte:
81,57 mm (3,21 inch)
Hoogte:
12,8 mm (0,50 inch)
Gewicht:
0,13 kg (0,29 lbs)

3 TB - 4 TB AFMETINGEN
Lengte:
110,07 mm (4,33 inch)
Breedte:
81,57 mm (3,21 inch)
Hoogte:
20,96 mm (0,83 inch)
Gewicht:
0,23 kg (0,51 lbs)

INHOUD
Draagbare harde schijf
USB 3.0-kabel
WD Discovery™-software
voor schijfbeheer
Beknopte installatiegids

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

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
In NTFS geformatteerd voor Windows®
10, 8.1 en 7

BEPERKTE GARANTIE
2 jaar
Wereldwijd
3 jaar
China

Moet mogelijk opnieuw worden
geformatteerd voor andere
besturingssystemen

INTERFACE
USB 3.0 Type-A
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