WD_BLACK P40
GAME DRIVE SSD

ARMAZENAMENTO SSD PARA JOGOS

™

ARMAZENAMENTO
SSD PORTÁTIL
PARA JOGOS
Domine com estilo com a WD_BLACK™
P40 Game Drive SSD. A dashboard
WD_BLACK transferível permitelhe controlar a iluminação LED
para obter uma experiência
personalizada cada vez que jogar
(apenas para Windows®).

■ Personalize a iluminação RGB da sua
unidade com a Dashboard WD_BLACK™
transferível (apenas para Windows®) para
mostrar todo o seu estilo e personalizar
cada jogo.
■ Tire o máximo partido da velocidade
com uma interface USB 3.2 Gen 2x2 e
velocidades até 2000 MB/s.1
■ Entre na competição e vença onde quer
que esteja com uma dimensão compacta e
portátil que facilita o transporte da sua
biblioteca de jogos.
■ Guarde mais títulos recentes e de maiores
dimensões instalados e prontos para
iniciar com capacidades até 2 TB.2
■ Concebido com a robustez do WD_BLACK™
graças a uma estrutura resistente ao
choque, esta unidade durável consegue
sobreviver a uma queda de até 2 metros.
■ A fiabilidade do WD_BLACK™, com uma
garantia limitada3 de 5 anos, permite-lhe
concentrar-se no que realmente importa:
dominar o jogo.

ILUMINE O SEU JOGO

ARMAZENE MAIS, JOGUE MAIS

Personalize a iluminação RGB da sua unidade com a Dashboard WD_
BLACK™ transferível (apenas para Windows®) para mostrar todo o seu
estilo e personalizar cada jogo.

Guarde mais títulos recentes e de maiores dimensões instalados e
prontos para iniciar com capacidades até 2 TB.2

TIRE O MÁXIMO PARTIDO DA VELOCIDADE
Vença os adversários com uma interface USB 3.2 Gen 2x2 e
velocidades até 2000 MB/s.1

DOMINE EM QUALQUER LUGAR
Entre na competição e vença onde quer que esteja com uma
dimensão compacta e portátil que facilita o transporte da sua
biblioteca de jogos.

LEVE PARA QUALQUER LADO
Esta unidade durável e portátil foi concebida com a robustez do
WD_BLACK™ graças a uma estrutura resistente ao choque que
consegue sobreviver a uma queda de até 2 metros, tornando-a no
armazenamento de jogos perfeito para levar para onde quiser.

JOGUE COM CONFIANÇA
A fiabilidade do WD_BLACK™, com uma garantia limitada3 de 5 anos,
permite-lhe concentrar-se no que realmente importa: o jogo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
CAPACIDADES 2 E MODELOS:

DESEMPENHO 1:

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA:

2 TB		
1 TB		
500 GB		

■ Leitura sequencial:

■ PlayStation™ 5 (jogue e armazene
jogos da PS4™, arquive jogos
da PS5™)

WDBAWY5000ABK-XXXX
WDBAWY0010BBK-XXXX
WDBAWY5000ABK-XXXX

INTERFACE:

■ USB Type-C™ com USB SuperSpeed
de 10 Gb/s
DIMENSÕES:
COMPRIMENTO: 106,98 mm | 4,21 pol.
LARGURA: 50,82 mm | 2,00 pol.
ALTURA: 13,00 mm | 0,51 pol.
PESO: 78,5 g | 0,17 lbs

2 TB: 2000 MB/s
1 TB: 2000 MB/s
500 GB: 2000 MB/s

■ Escrita sequencial:
2 TB: 2000 MB/s
1 TB: 2000 MB/s
500 GB: 1950 MB/s
ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

■ Temperatura em
funcionamento:
0 °C a 85 °C (32 ºF a 113
°F)

■ Temperatura em não
funcionamento:

■ Xbox™ Series X|S (jogue e armazene
jogos da Xbox One™ e arquive jogos
da Xbox™ Series X|S)
■ PlayStation™ 4 Pro ou PS4 com
a versão 4.50 ou superior do
software do sistema
■ Xbox One™
■ Windows® 11, 10, 8.1
■ macOS 10.11+
GARANTIA LIMITADA:
5 anos 3

-40°C a 85°C (-4°F a 149°F)

Consoante a velocidade de leitura. 1 MB/s = 1 milhão de bytes por segundo. Com base em testes internos, o desempenho poderá variar consoante o dispositivo anfitrião, as condições de
utilização, a capacidade da unidade e outros fatores.
1 GB = mil milhões de bytes e 1 TB = 1 bilião de bytes. A capacidade real para os utilizadores pode ser inferior, dependendo do ambiente operativo.
3
Consulte o site http://support.wdc.com para saber mais detalhes específicos sobre a garantia conforme a região.
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Western Digital, WD_BLACK e o seu logótipo são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou das respetivas filiais nos EUA e/ou noutros países. macOS é uma marca
comercial da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países. PlayStation, PS5 e PS4 são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. nos EUA e/ou noutros países.
USB Type-C é uma marca comercial registada da USB Implementers Forum. Xbox and Xbox One são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou
noutros países. Todas as outras marcas pertencem aos respetivos proprietários. A Sony Interactive Entertainment Inc. e a Microsoft Corporation não recomendaram nem participaram na criação deste produto.
Especificações do produto sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens mostradas podem ser diferentes dos produtos reais.
©2022 Western Digital Corporation ou respetivas filiais. Todos os direitos reservados.
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