DRAAGBARE OPSLAG VOOR GAMING

P50 GAME
DRIVE SSD
COMPACTE SSD VOOR
OPTIMALE PRESTATIES
De WD_Black™ P50 Game Drive SSD biedt
de hulpmiddelen die je nodig hebt om
optimaal je game te kunnen spelen.

■ O
ptimale prestaties met SSD-snelheden
tot 2000 MB/s** voor kortere
laadtijden, zodat je sneller kunt
beginnen met spelen
■ T
ot 2 TB** extra opslag zodat je je
favoriete games kunt bewaren en nieuwe
games kunt opslaan
■ S
chokbestendig en draagbaar formaat
waarmee je snel toegang hebt tot je
gamebibliotheek, waar je ook bent
■ K
rachtige SSD met SuperSpeed USB
20 Gb/s interface voor je pc of console
■ 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
ONS ERFGOED LEEFT VOORT

De WD_Black™ P50 Game Drive SSD biedt de perfecte balans tussen
snelheid en prestaties. Of je nu de algehele reactiesnelheid van je
pc wilt verbeteren of de laadtijden wilt verkorten, de geavanceerde
SSD-technologie van de WD_Black™ P50’s Game Drive SSD voorziet je
pc of console van de snelheden die je nodig hebt om op het hoogst
mogelijk niveau te kunnen spelen. De WD_Black™ P50 Game Drive SSD
biedt tevens een SuperSpeed USB 20Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2) interface
die speciaal is ontworpen voor prestaties en compatibiliteit, zodat je
nog jarenlang met nieuwe hardware, componenten en accessoires
kunt werken.

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™ P50 Game Drive SSD
biedt betrouwbare, geoptimaliseerde snelheidsboosts, een beperkte
garantie van 5 jaar, stabiliteit en uitbreidingsmogelijkheden, zodat je er zeker
van kunt zijn dat hij je steeds terzijde zal staan bij je zoektocht naar grootse
prestaties bij je videogames.

TOPPRESTATIES
Als de werkcapaciteiten van de WD_Black™ P50 Game Drive SSD
worden gecombineerd met de hoge leessnelheden, tot 2000 MB/s*,
die het apparaat kan bieden, beschik je over een beproefd recept
voor duurzame prestaties en stabiliteit. Versnel het opstartproces,
verspil minder tijd aan wachten bij trage laadschermen en besteed
meer tijd aan het najagen van de overwinning.

WIN ZONDER ZORGEN
De WD_Black™ kent zijn weerga niet als het aankomt op uitbreiding van
de opslagcapaciteit en prestaties. De WD_Black™ P50 Game Drive SSD,
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.

IN DE STRIJD BEPROEFD
Met extra opslag tot 2 TB* is het niet nodig om ruimte vrij te maken op
je harde schijf voor nieuwe games. Houd oude favorieten intact terwijl je
je ideale gamebibliotheek opbouwt. De WD_Black™ P50 Game Drive SSD
heeft een draagbaar formaat dat de strijd op het slagveld aankan
vanwege zijn duurzame en schokbestendige design.

PRODUCTSPECIFICATIES
CAPACITEITEN EN MODELLEN

AFMETINGEN

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT

2 TB

WDBA3S0020BBK

LENGTE: 118 MM (4,65 INCH)

■ WINDOWS ® 8.1, 10

1 TB

WDBA3S0010BBK

BREEDTE: 62 MM (2,44 INCH)

■ MAC OS® 10.11+

HOOGTE: 14 MM (0,55 INCH)

■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO OF PS4 MET

500 GB

WDBA3S5000ABK

GEWICHT: 115 GRAM (0,25 LBS)
INHOUD
■ WD_BLACK™ P50 GAME DRIVE SSD
■ USB TYPE-C-NAAR-TYPE-C-KABEL
■ USB TYPE-C-NAAR-TYPE-A-KABEL
■ BEKNOPTE INSTALLATIEGIDS

SYSTEEMSOFTWARE VERSIE 4.50
OF HOGER

BEDRIJFSSPECIFICATIES

■ XBOX ONE™

BEDRIJFSTEMPERATUUR:
0°C TOT 35°C
TEMPERATUUR BIJ STILSTAND:

BEPERKTE GARANTIE
5 JAAR

-20°C TOT 70°C
INTERFACE
USB 3.2 GEN2X2

*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.
Western Digital, WD_BLACK en het WD_BLACK-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of
haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke
producten. Niet alle producten zijn overal ter wereld beschikbaar.
© 2019 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
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