อุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููล SSD สำำ�หรัับการเล่่นเกม

D50 GAME DOCK
™
NVMe SSD

สร้้างขึ้้�นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์เฉพาะเพื่่�อ
เปลี่่�ยนแล็็ปท็็อปของคุุณให้้เป็็ นเกม
มิ่่�งสเตชัันที่่�ครบวงจรและสมจริิง
เปลี่่�ยนแล็็ปท็็อปของคุุณให้้เป็็ นเกมมิ่่�งสเตชัันแบบ
ครบวงจรโดยไม่่ต้้องมีีสายรกรุุงรััง แต่่ใช้้สาย

Thunderbolt™ 3 เส้้นเดีียวที่่มีีหล
�
ายพอร์์ตเพื่่�อ

เชื่่�อมต่่ออุุปกรณ์์รอบข้้างของคุุณได้้อย่่างราบรื่่�น และมอบ
ความเร็็วสููงด้้วยเทคโนโลยีี NVMe™ และความจุุเพิ่่�มขึ้้�น
สำำ�หรัับการเล่่นเกมของคุุณ

■

ความสามารถเชื่อมต่อขัน
้ สูงกับสาย Thunderbolt™ 3 สายเดียว
เพื่อการจัดวางอุปกรณ์แบบเรียบง่าย: 2x พอร์ต Thunderbolt 3,
DisplayPort™ 1.4, 2x พอร์ต USB-C™ 10 Gb/s, 3x พอร์ต
USB-A 10 Gb/s, เสียงเข้า/ออก และกิกะบิตอีเธอร์เน็ต

■

ให้ก�ำลังไฟสูงสุด 87 วัตต์ผ่านอุปกรณ์ชาร์จส�ำหรับแล็ปท็อปที่เข้ากันได้กับ
Thunderbolt™ 3 ของคุณ ผ่านสายเคเบิลที่ให้มาในชุดเพื่อให้คุณเล่น
เกมได้เสมอ

■

Ultra-fast NVMe™ SSD ที่เร็วเป็ นพิเศษด้วยความเร็วในการอ่าน/
เขียนสูงสุด 3000/2500 MB/s**

■

ความจุสูงสุด 2 TB* เพื่อจัดเก็บเกมได้ถึง 50 เกม***

■

ระบบไฟ RGB แบบปรับแต่งได้โดยมีแพทเทิร์นเอฟเฟ็ กต์ LED ถึง 13 แบบ
ที่ตัง้ โปรแกรมได้ดว
้ ยแดชบอร์ด WD_BLACK™ ของเรา หรือรวมเข้าด้วยกัน
อย่างไร้รอยต่อกับเมนบอร์ดจากแบรนด์ชน
ั ้ น�ำ (เฉพาะ Windows® เท่านัน
้ )

■

ดีไซน์สวยกะทัดรัดพร้อมการรับประกันแบบจ�ำกัดเงื่อนไขนาน 5 ปี

WD_BLACK™ / ขัับเคลื่่�อนเกมของคุุณ

เชื่่�อมต่่อ สั่่�งการ และควบคุุม

จััดวางที่่�เดีียว ไม่่ต้้องมีีสายรกรุุงรััง และลดเวลาในการติิดตั้้�งด้้วยการเชื่่�อมต่่อ
ที่่�เรีียบง่่ายโดยใช้้สาย Thunderbolt™ 3 สายเดีียวที่่�จะเชื่่�อมต่่อแล็็ปท็็อปของ
คุุณกัับหน้้าจอที่่�เพิ่่�มขึ้้�นโดยมีีขนาดสููงสุุด 5K 60Hz และอุุปกรณ์์รอบข้้างต่่างๆ
เช่่น เมาส์์ แป้้ นพิิมพ์์ ชุุดหููฟััง และอีีเธอร์์เน็็ตเพื่่�อมอบประสบการณ์์การเล่่นเกม
แบบสมจริิงเต็็มรููปแบบ ไม่่พลาดช่่วงเวลาสนุุกๆ ด้้วยอุุปกรณ์์ชาร์์จที่่�ให้้กำำ�ลัังไฟ
สููงสุุด 87 W เพื่่�อให้้แล็็ปท็็อปของคุุณสามารถเล่่นเกมได้้เต็็มประสิิทธิิภาพ

ไม่่ต้้องเสีียเวลาโหลดอีีกต่่อไป

เร่่งการทำำ�งานของแล็็ปท็็อปของคุุณ ถ่่ายโอนข้้อมููลได้้อย่่างรวดเร็็ว และเข้้าเกม
ได้้เร็็วขึ้้�นด้้วยอุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููลประสิิทธิิภาพสููง NVMe™ ที่่�มีีความเร็็วในการ
อ่่านสููงสุุด 3000 MB/s และความเร็็วในการเขีียน 2500 MB/s เพื่่�อที่่�จะไม่่ต้้อง
เสีียเวลาโหลดอีีกต่่อไป**

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้วยแดชบอร์์ด WD_BLACK™

ควบคุุมได้้เต็็มที่่�ด้้วยแดชบอร์์ด WD_BLACK™ เพื่่�อให้้คุุณสามารถติิดตาม
สภาวะของไดรฟ์์ และปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพโดยใช้้โหมดการเล่่นเกม เพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่าอุุปกรณ์์ของคุุณกำำ�ลัังทำำ�งานด้้วยประสิิทธิิภาพสููงสุุดในขณะที่่�คุุณ
กำำ�ลัังเล่่นเกมสุุดเดืือด

ออกแบบอย่่างพิิถีีพิิถัันทั้้�งภายในและภายนอก

WD_BLACK™ D50 Game Dock NVMe™ SSD ขนาดเล็็กกะทััดรััดแต่่มีี
ประสิิทธิิภาพสููง มาพร้้อมการรัับประกัันแบบจำำ�กััดเงื่่�อนไขนาน 5 ปีี ออกแบบ
มาเพื่่�อความคล่่องตััวในการติิดตั้้�งอย่่างมีีสไตล์์ของคุุณและสร้้างขึ้้�นเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์เฉพาะ เพื่่�อมอบทั้้�งประสิิทธิิภาพที่่�สููงและความสวยงามให้้กัับ
เกมมิ่่�งสเตชัันของคุุณ

เพิ่่�มความจุุ เพิ่่�มชััยชนะ

ด้้วยความจุุสููงสุุดถึึง 2 TB* ที่่�สามารถจััดเก็็บเกมได้้ถึึง 50 เกม*** คุุณจึึงมีีพื้้� นที่่�ใน
การจััดเก็็บทั้้�งเกมเก่่าสุุดโปรดและเกมใหม่่ๆ ไม่่ต้้องทนอยู่่�กัับอุุปกรณ์์ดิิจิิทัลที่
ั ่�ดูู
น่่าเบื่่�ออีีกต่่อไป

ตกแต่่งไฟให้้สเตชัันของคุุณด้้วย RGB

ปรัับปรุุงสเตชัันการเล่่นเกมของคุุณด้้วยระบบไฟ RGB ที่่�ปรัับแต่่งได้้ซึ่่�งควบคุุม
โดยแดชบอร์์ด WD_BLACK™ ที่่�สามารถดาวน์์โหลดได้้ (เฉพาะ Windows® เท่่านั้้�น
) ออกแบบมาเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสไตล์์ของคุุณโดยมีีหลายสีีและมีีแพทเทิิร์์น
เอฟเฟ็็ กต์์ LED แบบต่่างๆ ถึึง 13 แบบให้้เลืือก

D50
GAME DOCK
NVMe ™ SSD

ข้้อมููลจำำ�เพาะของผลิิตภััณฑ์์
ความจุุและรุ่่�น

ขนาด

ความสามารถในการใช้้งานร่่วมกัับระบบ

1 TB

WDBA3U0010BBK

ความยาว: 120 มม. (4.72 นิ้้�ว)

2 TB

WDBA3U0020BBK

■
■
■

สารบััญ

ความกว้้าง: 120 มม. (4.72 นิ้้�ว)
ความสููง: 55 มม. (2.17 นิ้้�ว)

น้ำำ��หนััก: 0.56 กก. (1.23 ปอนด์์)

■

WD_BLACK™ D50 GAME DOCK NVMe™ SSD

■

สาย THUNDERBOLT™ 3 TYPE-C

ข้้อมููลจำำ�เพาะขณะทำำ�งาน

■

คู่มือการติดตัง้ ฉบับย่อ

อุุณหภููมิิขณะทำำ�งาน:

อิินเทอร์์เฟซ
THUNDERBOLT™ 3 X 2

คอมพิวเตอร์ที่รองรับ THUNDERBOLT™ 3
WINDOWS® 10 (64 บิต)
MACOS 10.13+

การรัับประกัันแบบจำำ�กััดเงื่่�อนไข
5 ปีี

5°C ถึึง 35°C

อุุณหภููมิิขณะไม่่ทำำ�งาน:
-20°C ถึึง 65°C

USB-A X 3 (USB 3.2 GEN 2 10GBPS)
USB-C X 2 (USB 3.2 GEN 2 10GBPS)
กิิกะบิิตอีีเธอร์์เน็็ต X 1
พาวเวอร์์ซัพพล
ั
าย (DC เข้้า) X 1
เสีียง/ไมโครโฟน X1
*หนึ่่� งกิิกะไบต์์ (GB) = หนึ่่� งพัันล้้านไบต์์ และหนึ่่� งเทราไบต์์ (TB) = หนึ่่� งล้้านล้้านไบต์์ ตามที่่�ใช้้ระบุุความจุุในการจััดเก็็บข้้อมููล ความจุุรวมที่่�สามารถใช้้งานได้้อาจแตก
ต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน
**อ้้างอิิงตามความเร็็วในการอ่่านและการทดสอบภายใน ตามที่่�ใช้้สำำ�หรัับอััตราการถ่่ายโอนข้้อมููล เมกะไบต์์ต่่อวิินาทีี (MB/s) = หนึ่่� งล้้านไบต์์ต่่อวิินาทีี ประสิิทธิิภาพอาจ
แตกต่่างกัันไปตามส่่วนประกอบและการกำำ�หนดค่่าฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ของคุุณ
***จำำ�นวนเกมอิิงตามขนาดเกมเฉลี่่�ยที่่� 36 GB จำำ�นวนเกมจะแตกต่่างกัันไปขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดไฟล์์ การฟอร์์แมต โปรแกรม และปัั จจััยอื่่�นๆ
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D50 GAME DOCK NVME™ SSD

คุุณสมบััติิผลิิตภััณฑ์์

