PRZENOŚNY MAGAZYN DANYCH DO GIER

P50 GAME
DRIVE SSD
KOMPAKTOWY DYSK SSD STWORZONY
Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI
Dysk WD_Black™ P50 Game Drive SSD
zapewnia wszystko to, czego potrzebujesz,
aby poprawić swoje wyniki w grach.

■ P
rodukt stworzony z myślą o wydajności
cechuje charakterystyczna dla dysków
SSD prędkość sięgająca 2000 MB/s**,
która pozwoli Ci skrócić czas
ładowania i szybciej rozpocząć grę
■ N
awet do 2 TB* dodatkowego miejsca do
przechowywania Twoich ulubionych gier
i zapisywania nowych
■ O
dporna na wstrząsy przenośna
konstrukcja umożliwia szybki dostęp
do kolekcji gier z dowolnego miejsca
■ D
ysk SSD o wysokiej wydajności
z interfejsem SuperSpeed USB
(20 Gb/s) dla Twojego komputera lub
konsoli do gier
■ S
tworzony z myślą o graczach
i w oparciu o jakość i niezawodność
WD_Black™

WD_BLACK™/POPRAW WYNIKI W GRACH

CECHY PRODUKTU
NASZE DZIEDZICTWO

Dysk WD_Black™ P50 Game Drive SSD zapewnia idealną równowagę
pomiędzy prędkością i wydajnością. Niezależnie od tego, czy
chcesz polepszyć ogólną wydajność komputera czy skrócić
czas ładowania, zaawansowana technologia dysku WD_Black™
P50 Game Drive SSD zapewni Twojemu komputerowi lub konsoli
prędkość, która pomoże Ci uzyskać przewagę w grze. WD_Black™
P50 Game Drive SSD jest wyposażony w interfejs SuperSpeed
USB 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2) zaprojektowany z naciskiem na
wysoką wydajność i zgodność, aby współpracować z nowym
sprzętem, komponentami i akcesoriami również w przyszłości.

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, 5-letnią ograniczoną gwarancję, stabilność
i dodatkową pamięć, WD_Black™ P50 Game Drive SSD pomoże Ci osiągnąć
sukces w Twoich grach.

WYDAJNOŚĆ PODPORZĄDKOWANA TOBIE
Połączenie zdolności operacyjnych dysku WD_Black™
P50 Game Drive SSD i jego błyskawicznej szybkości odczytu
na poziomie nawet 2000 MB/s** to przepis na stałą, wysoką
wydajność i stabilność. Przyspiesz uruchamianie, przestań tracić
czas na ekranach ładowania i przeznacz go na grę, by sięgnąć
po zwycięstwo.

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™ P50 Game Drive SSD zapewnia
konsoli lub komputerowi niezawodne zwiększenie wydajności oraz
niezbędną pojemność, aby użytkownik mógł poświęcić więcej czasu
na wygrywanie zamiast myślenie o sprzęcie.

SPRAWDZONY NA POLU BITWY
Mając do dyspozycji pojemność sięgającą 2 TB*, nie musisz już
zwalniać miejsca na dysku twardym, aby zainstalować nowe gry –
wzbogacaj swoją kolekcję, nie rezygnując z ulubionych pozycji.
WD_Black™ P50 Game Drive SSD to przenośny dysk, który
sprawdzi się na każdym polu walki dzięki trwałej i odpornej
na wstrząsy konstrukcji.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
POJEMNOŚCI I MODELE

WYMIARY

2 TB

WDBA3S0020BBK

DŁUGOŚĆ: 118 MM (4,65 CALA)

1 TB

WDBA3S0010BBK

SZEROKOŚĆ: 62 MM (2,44 CALA)

■ WINDOWS ® 8.1, 10

WYSOKOŚĆ: 14 MM (0,55 CALA)

■ MAC OS® 10.11+

MASA: 115 G (0,25 FUNTA)

■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO LUB PS4

500 GB

WDBA3S5000ABK

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
■ WD_BLACK™ P50 GAME DRIVE SSD
■ KABEL USB TYPE-C NA TYPE-C
■ KABEL USB TYPE-C NA TYPE-A
■ SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI
OPERACYJNYMI

Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMU
ŚRODOWISKO PRACY
TEMPERATURA PODCZAS PRACY:

W WERSJI 4.50 LUB NOWSZEJ
■ XBOX ONE™

OD 0°C DO 35°C
TEMPERATURA PODCZAS PRZECHOWYWANIA:
OD -20°C DO 70°C

OGRANICZONA GWARANCJA
5 LAT

INTERFEJS
USB 3.2 GEN2X2

*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.
Western Digital, WD_BLACK oraz logo WD_BLACK 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 towarowe stanowią własność odpowiednich
podmiotów. Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Rzeczywiste produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż
przedstawione na ilustracjach. Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach.
© 2019 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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