WD Elements SE
™

przenośny magazyn danych
Prosty, przenośny
magazyn danych
gotowy do pracy
natychmiast po
podłączeniu
• Dodatkowy dysk do
przechowywania zdjęć,
filmów, muzyki i plików danych
• Interfejs USB 3.0
• Pojemność do 4 TB

WD Elements™ SE to niezawodny przenośny
magazyn danych dla tych, którzy chcą zabrać
w podróż wszystkie ważne pliki. Dysk oferuje
wysoką pojemność, szybki transfer danych
i uniwersalny interfejs USB 2.0 i 3.0. Ten
niewielki i lekki dysk o jakości i niezawodności
marki WD oferuje pojemność do 4 TB.

WD Elements SE

przenośny magazyn danych

Cechy produktu
Wysoka pojemność, niewielkie rozmiary

Obsługa interfejsów USB 3.0 i USB 2.0

Zwiększenie wydajności komputera PC

Z aktywnym programem WD Discovery

Dzięki lekkiej konstrukcji oraz pojemności nawet do 4 TB możesz zabrać
ze sobą w dowolne miejsce zdjęcia, filmy wideo, muzykę oraz inne pliki.

Nie usuwaj plików. Przenieś je na przenośny dysk twardy WD Elements SE,
aby zwolnić miejsce na dysku wewnętrznym i przywrócić pełną wydajność
komputera.

Korzystając z interfejsu 3.0, możesz uzyskać maksymalną wydajność podczas
przenoszenia plików na przenośny dysk WD Elements SE oraz z tego dysku
na inne urządzenie.

Oprogramowanie WD Discovery™ umożliwia zarządzanie elementami
programu WD Drive Utilities™ (zegar uśpienia, sterowanie wskaźnikami LED)
oraz formatowaniem dysku.

Dane techniczne produktu
POJEMNOŚCI I MODELE
4 TB
WDBJRT0040BBK
3 TB
WDBJRT0030BBK
2 TB
WDBEPK0020BBK
1 TB
WDBEPK0010BBK
500 GB
WDBEPK5000ABK

WYMIARY: 500 GB, 1 TB, 2 TB
Długość:
110,07 mm
Szerokość: 81,57 mm
Wysokość: 12,8 mm
Masa:
0,13 kg

WYMIARY: 3 TB, 4 TB
Długość:
110,07 mm
Szerokość: 81,57 mm
Wysokość: 20,96 mm
Masa:
0,23 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Przenośny dysk twardy
Kabel USB 3.0
Oprogramowanie WD Discovery™
do zarządzania dyskiem
Skrócona instrukcja instalacji

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura podczas eksploatacji:
od 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania:
od -20°C do 65°C

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI
Format plików NTFS dla systemów
Windows® 10, 8.1 oraz 7

OGRANICZONA GWARANCJA
2 lata
Cały świat
3 lata
Chiny

Praca z innymi systemami operacyjnymi
może wymagać sformatowania dysku

INTERFEJS
USB 3.0 typu A

WD, logo WD i WD Elements są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Western Digital Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszelkie inne znaki stanowią własność odpowiednich podmiotów.
Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej niż na ilustracjach. Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od
środowiska systemu operacyjnego.
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