WD Elements

™

Armazenamento desktop

Armazenamento
adicional instantâneo.

• Alta capacidade em um design
simples e compacto
• Melhore o desempenho do PC
• Preparado para USB 3.0

O armazenamento WD Elements™ para desktop
com USB 3.0 oferece armazenamento complementar
confiável e de alta capacidade, e conectividade
universal com dispositivos USB 3.0 e USB 2.0.
O design simples e compacto oferece até 6 TB de
capacidade, além da qualidade e confiabilidade da WD.

WD Elements

Armazenamento desktop

Recursos do produto
Alta capacidade em um desenho compacto

Compatibilidade com USB 3.0 e USB 2.0

Melhore o desempenho do PC

Qualidade WD por dentro e por fora

O design compacto oferece capacidade de até 6 TB, tornando o
WD Elements a solução ideal para um armazenamento adicional fácil para
todas as suas fotos, músicas, vídeos e arquivos importantes.

Quando o seu HD interno está quase cheio, o seu PC fica mais lento.
Não apague arquivos. Libere espaço no seu disco rígido interno
transferindo arquivos para o armazenamento desktop WD Elements
e dê mais velocidade ao seu computador.

Com essa única unidade, a compatibilidade é garantida com os mais
recentes dispositivos USB 3.0 e também com os antigos dispositivos
USB 2.0.

Nós sabemos como os seus dados são importantes para você. Então, nós
projetamos uma unidade interna para os nossos requisitos mais exigentes
de durabilidade, tolerância a choques e confiabilidade a longo prazo.
Então, protegemos a unidade com um estojo durável projetado para ter
estilo e proteção.

Especificações do produto
CAPACIDADES E MODELOS
6 TB WDBWLG0060HBK
5 TB WDBWLG0050HBK
4 TB WDBWLG0040HBK
3 TB WDBWLG0030HBK
2 TB WDBWLG0020HBK

DIMENSÕES
Comprimento:
Largura:
Altura:
Peso:

CONTEÚDO
Disco rígido externo
Cabo USB
Adaptador de CA
Guia de Instalação Rápida

ESPECIFICAÇÕES
DE FUNCIONAMENTO
Temperatura operacional:
5°C a 35° C
Temperatura não operacional:
–20°C a 65°C

5,3 pol. (135 mm)
1,9 pol (48 mm)
6,5 pol (165,8 mm)
2, 3 TB 2,0 lb (0,91 kg)
4 - 6 TB 2,1 lb (0,95 kg)

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA
Formatado em NTFS para
Windows® 10, 8.1 e 7
Pode ser necessária reformatação
para outros sistemas operacionais

GARANTIA LIMITADA
Todo o mundo
2 anos
3 anos
China

INTERFACE
USB 3.0 Type-A

WD, o logotipo da WD e WD Elements são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas são propriedade
de seus respectivos donos. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As fotos apresentadas podem diferir dos produtos reais.
© 2017 Western Digital Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
Quando usado para capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Ao se tratar de taxa de transferência
ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo; e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.
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