ARMAZENAMENTO DESKTOP PARA JOGOS

D10 GAME
DRIVE PARA
XBOX™
LEVE SEU XBOX PARA
O PRÓXIMO NÍVEL
O WD_Black™ D10 Game Drive para Xbox™
levará o seu Xbox para o próximo
nível de desempenho e ajudará a gerar
a vantagem competitiva de que você
precisa para vencer.

■ 1
2 TB* para que você possa salvar
e ter em seu Xbox™ a sua coleção
de até 300 jogos***
■ A
ssociação gratuita por 1 mês do
Xbox Game Pass Ultimate incluída
com a compra.‡
■ U
nidade de 7200 RPM com tecnologia
de resfriamento ativo e velocidades
de até 250 MB/s.**
■ D
uas portas de carregamento USB
Type-A de 7,5 W para carregar seu
equipamento e acessórios de jogos.
■ F
eito especialmente para
jogadores baseado na qualidade
e confiabilidade do WD_Black™.

WD_BLACK / IMPULSIONE O SEU JOGO

RECURSOS DO PRODUTO
ENERGIA PARA ATÉ 100%

Leve todos os seus jogos favoritos do Xbox One com
você quando fizer o upgrade para o Xbox Series X|S!
Com o WD_BLACK™ D10 Game Drive para Xbox, você pode
simplesmente fazer o backup da sua biblioteca de
jogos do Xbox One e começar a jogar imediatamente em
seu novo Xbox Series X|S para facilidade de upgrade.

O WD_BLACK™ D10 Game Drive para Xbox vem equipado
com duas portas de carregamento USB Type-A de
7,5 W para facilitar ainda mais o carregamento
dos seus equipamentos e acessórios de jogos.
Fabricado cuidadosamente para operar na posição
vertical ou horizontal, seu equipamento de jogo
manterá seus dispositivos carregados e preparados
para a batalha a qualquer momento.

NÃO JOGUE OS FAVORITOS —JOGUE TUDO
O WD_Black™ D10 Game Drive para Xbox™ inclui 12
TB* de armazenamento adicional, não há necessidade
de perder tempo abrindo espaço para novos jogos em
seu console ou PC, agora você pode manter intactos
seus antigos favoritos à medida que aumenta a
sua biblioteca. É ainda mais fácil capturar e
colecionar seus momentos de jogo mais memoráveis
com a capacidade de armazenamento extra, para que
você possa reviver e compartilhar com o mundo as
gravações das suas melhores jogadas. Uma associação
de 1 mês do Xbox Game Pass Ultimate está incluída
na sua compra, com acesso a mais de 100 jogos em
consoles e PCs, além de console multijogador online.‡

NOSSO LEGADO VIVE
Verdadeiros jogadores experientes confiariam a
sua vida ao WD_BLACK™. Nossa missão com o WD_
BLACK™ é simples: uma marca dedicada a salvar e
aprimorar seus jogos. Oferecendo confiabilidade,
velocidade otimizada, expansão e uma garantia
limitada de 3 anos, você pode ter certeza de que
seu WD_BLACK™ D10 Game Drive para Xbox o atenderá
em sua busca pela grandeza do videogame.

UNIDADE GRANDE, VELOCIDADE ÁGIL
Fornecendo velocidades de até 250 MB/s** a 7200 RPM,
você pode jogar seus jogos com rapidez com o WD_BLACK™
D10 Game Drive para Xbox‡‡. Projetado meticulosamente
pensando no jogador, ele apresenta a tecnologia de
resfriamento ativo integrada para manter as condições
térmicas e reduzir o risco de falhas para oferecer
uma experiência de jogo otimizada.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
CAPACIDADES E MODELOS

DIMENSÕES

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

12 TB WDBA5E0120HBK

COMPRIMENTO: 7,68 IN (195 MM)

■ XBOX SERIES X|S™

LARGURA: 4,92 IN (125 MM)

■ XBOX ONE™

CONTEÚDO
■ 
W D_BLACK™ D10 GAME DRIVE

ALTURA: 1,73 IN (44 MM)
PESO: 2,16 LB (0,98 KG)

PARA XBOX™
■ CABO USB TYPE-A PARA MICRO-B
■ ADAPTADOR AC E TOMADA
■ GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

GARANTIA LIMITADA
3 ANOS

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
TEMPERATURA OPERACIONAL:
5°C A 35°C
TEMPERATURA NÃO OPERACIONAL:

INTERFACE

-20° C A 65° C

USB 3.2 GEN 1

* Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes.
A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional.
** Baseado em velocidade de leitura e em testes internos. Ao se tratar de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s)
= um milhão de bytes por segundo. O desempenho varia dependendo de seus componentes de hardware e software e de suas configurações.
*** Número de jogos baseado em uma média de 36 GB por jogo. O número de jogos varia com base no tamanho do arquivo, na formatação,
outros programas e outros fatores.
‡ Oferta de experiência de 1 mês do Xbox Game Pass Ultimate apenas para novos associados do Xbox Game Pass. Limite: 1 por pessoa/conta.
Disponível por tempo limitado. Consulte a embalagem do produto para obter mais detalhes.
‡‡ Se o jogo tiver sido comprado e carregado de disco, os discos originais podem ser necessários para verificar a propriedade.
Necessária conexão com a internet e uma conta Xbox live.
‡‡‡ Armazene e jogue jogos do Xbox One, arquive jogos do Xbox Series X|S.
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D10 GAME DRIVE PARA XBOX™

FUNCIONA COM XBOX SERIES X|S ‡‡‡

