STACJONARNY MAGAZYN DANYCH DO GIER

DYSK
DO GIER
P10
PRZENOŚNY MAGAZYN DANYCH
DLA TWOJEJ UPRAGNIONEJ
KOLEKCJI GIER
Dysk do gier WD_Black™ P10 daje
konsoli lub komputerowi dodatkowe
narzędzia, aby zapewnić Ci przewagę
podczas gry.

■ P
ojemność do 5 TB na nawet 125***
gier, aby można było przechowywać
ulubione tytuły i nadal grać
w nowe pozycje
■ P
rzenośna i wytrzymała konstrukcja
pozwala na szybki dostęp do swojej
biblioteki w dowolnym miejscu
■ D
ysk twardy o wysokiej wydajności
umożliwia optymalizację rozgrywki
na konsoli lub komputerze i poprawę
osiągów
■ S
tworzony z myślą o graczach
i w oparciu o jakość i niezawodność
WD_Black™, aby można było grać
bez ograniczeń

WD_BLACK™/POPRAW WYNIKI W GRACH

CECHY PRODUKTU
NASZE DZIEDZICTWO

Wraz z rozwojem Twojej biblioteki gier potrzebujesz więcej miejsca
na nowe, cenne gry oraz dodatkową przestrzeń na ulubione tytuły.
Dysk do gier WD_Black™ P10 oferuje 5 TB pamięci na nawet 125***
gier, dzięki czemu nie musisz decydować, które gry usunąć z konsoli
lub komputera, aby znaleźć miejsce na nowe tytuły.

Gracze powierzają sprawdzonemu dyskowi WD_Black™ swoje życia
(i zapisy). Nasza misja związana z WD_Black™ jest prosta: marka
dedykowana do zapisywania i poprawiania Twoich gier. Oferując
niezawodność, zoptymalizowaną prędkość, dodatkową pamięć
i 3-letnią gwarancję, dysk do gier WD_Black™ P10 zapewnia osiąganie
sukcesów w Twoich grach.

ZABIERZ SWOJE GRY GDZIEKOLWIEK CHCESZ
Szybko wróć do gry, niezależnego od tego, gdzie jesteś. Dysk do gier
WD_Black™ P10 o przenośnej i wytrzymałej konstrukcji pozwala Ci
na dostęp do swojej biblioteki w dowolnym miejscu. Wystarczy się
podłączyć, zalogować i cieszyć dowolną grą ze swojej kolekcji‡.

NAJLEPSZA KONSTRUKCJA

WYGRYWAJ BEZ ZMARTWIEŃ
Dysk WD_Black™ zmienia zasady dotyczące magazynów danych
klasy premium i wydajności. Zaprojektowany specjalnie z myślą
o graczach dysk do gier WD_Black™ P10 zapewnia konsoli lub
komputerowi niezawodne zwiększenie wydajności, aby użytkownik
mógł poświęcić więcej czasu na wygrywanie zamiast myślenie
o sprzęcie.

Wszystkie elementy dysków WD_Black™ są projektowane specjalnie
z myślą o poprawie działania Twoich gier, niezależnie od tego, w co
grasz. Dzięki prędkościom do 140 MB/s** oraz nawet 5 TB dodatkowej
pamięci dysk do gier WD_Black™ P10 przeniesie konsolę lub komputer
na nowy poziom wydajności, co pozwoli Ci na grę bez ograniczeń.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
POJEMNOŚCI I MODELE

WYMIARY

5 TB

WDBA3A0050BBK

DŁUGOŚĆ: 118 MM (4,65 CALA)

4 TB

WDBA3A0040BBK

SZEROKOŚĆ: 88 MM (3,46 CALA)

2 TB

WDBA2W0020BBK

WYSOKOŚĆ:
4 TB, 5 TB: 20,8 MM (0,82 CALA)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
■ DYSK DO GIER WD_BLACK™ P10
■ SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI
■ KABEL USB TYPU A NA MICRO-B
INTERFEJS
USB 3.2 GEN 1 DO 5 GB/S

2 TB: 12,8 MM (0,50 CALA)
MASA:

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI
■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO LUB PS4
Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMU
W WERSJI 4.50 LUB NOWSZEJ
■ XBOX ONE™
■ WINDOWS® 8.1, 10

4 TB, 5 TB: 0,23 KG (0,52 FUNTA) ■ MAC OS® 10.11+
2 TB: 0,14 KG (0,31 FUNTA)
OGRANICZONA GWARANCJA
ŚRODOWISKO PRACY

3 LATA

TEMPERATURA PODCZAS PRACY:
OD 5°C DO 35°C
TEMPERATURA PODCZAS
PRZECHOWYWANIA:
OD -20°C DO 65°C

*Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna
pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego.
**W oparciu o prędkość odczytu i wewnętrzne testy. Przy określaniu szybkości przesyłania danych przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = jeden milion bajtów
na sekundę. Osiągi będą się różnić w zależności od sprzętu, oprogramowania i konfiguracji.
***Liczba gier, zakładając, że każda z nich zajmuje ok. 36 GB pamięci. Liczba gier będzie zależeć od rozmiaru pliku, formatowania, pozostałych programów oraz
innych czynników.
‡ Jeśli gra została załadowana z płyty, możliwe, że będzie ona potrzebna w celu weryfikacji własności produktu. Wymagane jest połączenie z Internetem i aktywne
konto Xbox live.
‡‡ Na podstawie wewnętrznych testów czasu ładowania gier. Wydajność jest uzależniona od konfiguracji sprzętowej i oprogramowania.
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POWIĘKSZ SWOJE KRÓLESTWO

