ARMAZENAMENTO PORTÁTIL PARA JOGOS

P10 GAME
DRIVE PARA
XBOX ONE™
SUA BIBLIOTECA
DE JOGOS DO XBOX
EM MOVIMENTO
O WD_Black™ P10 Game Drive for Xbox One™
dá ao seu Xbox as ferramentas de aumento
de desempenho de que ele precisa para
manter a sua vantagem competitiva.

■ A
té 5 TB, que podem conter até
125 jogos***, para que você possa
salvar velhos favoritos e ainda ter
espaço para os novos títulos
■ V
em com uma associação gratuita de
2 meses do Xbox Game Pass Ultimate,
que dá a você acesso a mais de
100 títulos de jogos e o Xbox Live
Gold‡‡‡.
■ F
ormato portátil que oferece acesso
rápido à sua biblioteca de jogos,
onde quer que você vá.
■ H
DD de alto desempenho
velocidades de até 140
otimizar a experiência
do seu console ou PC e
o seu jogo.

em
MB/s** para
de jogo
acionar

■ F
eito especialmente para
jogadores baseado na qualidade e
confiabilidade do WD_Black™ para
que você possa jogar sem limites.

WD_BLACK / IMPULSIONE O SEU JOGO

RECURSOS DO PRODUTO
NOSSO LEGADO VIVE

Com até 5 TB de armazenamento adicional que pode salvar até 125
jogos***, o WD_Black™ P10 Game Drive for Xbox One™ fornece o
espaço de que você precisa para aumentar a sua biblioteca. Excluir
os seus jogos antigos para abrir espaço para os novos é uma coisa
do passado, e o WD_Black™ P10 Game Drive for Xbox One™ vem
com 2 meses de Xbox Game Pass Ultimate grátis, para que você
possa continuar a colecionar novos títulos, com mais de 100 jogos
disponíveis para download, além do Xbox Gold Live.‡‡‡

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 e expansão, você pode ter
certeza de que seu WD_Black™ P10 Game Drive for Xbox One™ o
atenderá em sua busca pela grandeza do videogame.

ONDE QUER QUE VOCÊ VÁ, SEU JOGO
VAI COM VOCÊ
Entre no jogo rapidamente, não importa onde você esteja.
O formato portátil e durável do WD_Black™ P10 Game Drive for
Xbox One™ dá a você a capacidade de levar a sua biblioteca de
jogos do Xbox com você onde quer que você vá. Basta conectar e
fazer login, e você estará pronto para jogar qualquer jogo da sua
cobiçada coleção‡.

VENÇA SEM PREOCUPAÇÕES
O WD_Black™ está rompendo o modelo quando se trata de
expansão e desempenho de armazenamento premium. Feito
especialmente para jogadores, o WD_Black™ P10 Game Drive for
Xbox One™ dá ao seu Xbox o aumento de desempenho de que ele
precisa, para que você gaste menos tempo se preocupando com o
seu hardware e dedique mais tempo a vencer.

CONSTRUÍDO PARA O MELHOR
Tudo o que vai dentro dos dispositivos WD_Black™ é projetado
especificamente para levar o seu jogo mais longe, não importa o
que você jogue. Com velocidades de até 140 MB/s** e até 5 TB de
armazenamento extra, o WD_Black™ P10 Game Drive for Xbox One™
levará seu console para novos níveis de desempenho, permitindo
que você controle o seu jogo e jogue sem limites.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
CAPACIDADES E MODELOS

DIMENSÕES

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

5 TB

WDBA5G0050BBK

COMPRIMENTO: 118 MM (4,65 POL.)

■ XBOX ONE™

3 TB

WDBA5G0030BBK

LARGURA: 88 MM (3,46 POL.)

1 TB

WDBA6U0010BBK

ALTURA:
3 TB, 5TB: 20,8 MM (0,82 POL.)

CONTEÚDO
■ 
W D_BLACK™ P10 GAME DRIVE FOR
XBOX ONE™
■ CABO USB TYPE-A PARA MICRO-B

GARANTIA LIMITADA
3 ANOS

1 TB. 12.8 MM (0,50 POL)
PESO:
3 TB, 5 TB 0,23 KG (0,52 LB)
1 TB. 0,14 KG (0,31 LB)

■ GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
INTERFACE
USB 3.2 GEN 1 ATÉ 5 GB/S

TEMPERATURA OPERACIONAL:
5°C A 35° C
TEMPERATURA NÃO OPERACIONAL:
–20° C A 65° C

*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 capacidade, na formatação,
outros programas e outros fatores.
‡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.
‡‡Com base em testes internos de tempo de carga de jogos. O desempenho pode variar, pois depende do hardware e software do usuário.
‡‡‡Oferta de teste de 2 meses do Xbox Game Pass Ultimate. Disponível por tempo limitado. Consulte a embalagem do produto para obter mais detalhes.

4078-705158-C00 Julho de 2019

P10 GAME DRIVE PARA XBOX ONE™

EXPANDA SEU REINO

