WD Red™ Pro
สรุุปข้อ
้ มููลเกี่่� ยวกัับผลิิตภััณฑ์์

ฮาร์์ดไดรฟ์์ NAS

ตอบสนองทุุกความต้้องการของธุุรกิิจขนาดใหญ่่

ไดรฟ์์ WD RedTM Pro ออกแบบมาโดยเฉพาะสำำ�หรัับลููกค้้าธุุรกิิจขนาดกลางหรืือขนาดใหญ่่
โดยรองรัับระบบ NAS ได้้ถึงึ 24 ช่่องเสีียบ WD Red Pro ที่่�ออกแบบมาเพื่่� อรัับมืือกัับภาระงานที่่� หนััก
หน่่วงในการทำำ�งานตลอด 24 ชั่่�วโมงทุุกวััน เหมาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการเก็็บข้้อมููลถาวรและการแชร์์
รวมไปถึึงการสร้้างอาร์์เรย์์ RAID ใหม่่ในระบบปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารส่่วนที่่�เพิ่่�มเติิมเข้้ามา เช่่น ZFS หรืือระบบ
ไฟล์์อื่่� นๆ ไดรฟ์์ เหล่่านี้้� จะเพิ่่�มมููลค่า่ ให้้ธุุรกิิจของคุุณโดยช่่วยให้้พนัักงานสามารถใช้้งานไฟล์์ร่ว
่ มกััน
ได้้อย่่างรวดเร็็ว และสำำ�รองข้้อมููลโฟลเดอร์์ได้้อย่่างมั่่�นใจในโซลููชัน
ั NAS ของคุุณ

เทคโนโลยีี NASware™ 3.0 อัันเป็็ นเอกสิิทธิ์์�

จุุดเด่่นของผลิิตภััณฑ์์

• ประสิทธภ
ิ าพทีร่ ะดับ 7200 RPM
• มีจ�ำหน่ายในขนาดความจุสงู ตัง้ แต่ 2-14 TB พร้อมรองรั บ
ช่องเสียบได้สงู สุดถึง 24 ช่อง
• สนั บสนุนอัตราภาระงานได้มากถึง 300 TB/ปี *
• เพิม
่ ความเชื่อถือได้ด้วยเทคโนโลยี
3D Active Balance™ Plus และการควบคุุมการกู้้�คืน
ื เมื่่� อ
เกิิดข้้อผิิดพลาดพร้้อมด้้วยเทคโนโลยีี NASware™ 3.0
• มีการทดสอบไดรฟ์ ที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าไดรฟ์
แต่ละตัวผ่านการทดสอบการปฏิบต
ั งิ านทีเ่ ชื่อถือได้อย่าง
ครอบคลุม
• การรั บประกันแบบจ�ำกัดเงื่อนไขนาน 5 ปี

ไดรฟ์์ แบบเดสก์์ท็อ
็ ป เทีียบกัับไดรฟ์์
WD RedTM Pro
ไปได้้สวยด้้วย NAS ของคุุณและเลืือกไดรฟ์์ ที่่�สร้า้ งขึ้้� นมาโดยเ
ฉพาะสำำ�หรัับ NAS โดยมีีฟีีเจอร์์ต่า่ งๆ ที่่� จะช่่วยรัักษาข้้อมููลและ
ประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งานที่่�เหมาะสม โปรดพิิจารณาปัั จจััยต่่างๆ
ต่่อไปนี้้� เมื่่� อจะเลืือกฮาร์์ดไดรฟ์์ สำำ�หรัับ NAS ของคุุณ นั่่�นคืือ
• ความเข้ากันได้: ไดรฟ์ เหล่านี้ แตกต่างจากไดรฟ์ เดสก์ท็
อป เพราะผ่านการทดสอบโดยเฉพาะเกีย
่ วกับความเข้ากั
นได้กับระบบ NAS เพื่อประสิทธภ
ิ าพการท�ำงานทีเ่ หมาะ
สมสูงสุด

• ความเชื่อถือได้: ด้วยสภาพแวดล้อมทีเ่ ปิ ดใช้งานตลอดเวล
าของ NAS หรืือ RAID จึึงทำำ�ให้้เครื่่� องมีีความร้้อนสููง และ
ไดรฟ์์ เดสก์์ท็อ็ ปไม่่ได้้ออกแบบและผ่่านการทดสอบโดย
เฉพาะภายใต้้สภาพแวดล้้อมเหล่่านี้้� ซึ่่� งแตกต่่างจากไดรฟ์์
WD RedTM Pro
• การควบคุมการกู้คน
ื ความผิดพลาด: ฮาร์ดไดรฟ์
WD Red Pro NAS ออกแบบมาโดยเฉพาะโดยมี
การควบคุมการกู้คืนหากเกิดข้อผิดพลาดใน RAID
เพื่อช่วยลดความล้มเหลวภายในระบบ NAS
• การป้ องกันเสียงและการสั่นสะเทือน: ไดรฟ์ เดสก์ทอ
็ ป

ซึ่งได้รั บการออกแบบให้ท�ำงานแบบแยกเดีย
่ ว มักไม่ให้กา
รปกป้้ องหรืือแทบไม่่ให้้การปกป้้ องจากเสีียงหรืือการสั่่�น
สะเทืือนที่่�มัก
ั เกิิดขึ้้� นในระบบแบบหลายไดรฟ์์ ไดรฟ์์
WD Red Pro ออกแบบมาเพื่่� อการทำำ�งานที่�่ดีเี ยีียมใน
สภาพแวดล้้อมของระบบ NAS แบบหลายช่่องเสีียบ

NASware™ 3.0 เทคโนโลยีีเฟิิ ร์ม
์ แวร์์ขั้้ � นสููงที่่�เป็็ นเอกสิิทธิ์์ � เฉพาะของเรา ช่่วยให้้ส ามารถรวมระ
บบเข้้าด้้วยกัันอย่่างราบรื่่� น ปกป้้ องข้้อมููลได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง และมอบประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งานที่่�
เหมาะสมสำำ�หรัับระบบ NAS ที่่�ต้อ้ งทำำ�งานในสภาวะการใช้้งานที่่� หนัักหน่่วง ฮาร์์ดไดรฟ์์
WD Red Pro ทุุกตััวมีีเทคโนโลยีี NASware 3.0 ที่่� ก้า้ วล้ำำ�� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพการจััดเก็็บข้้อมููลของคุุ
ณโดยเพิ่่�มความเข้้ากัันได้้ การรวมอุุปกรณ์์ ความสามารถในการอััปเกรด และความเชื่่�อถืือได้้

สร้้างขึ้้ � นเพื่่�อการทำำ�งานร่่วมกัับ NAS ได้้อย่่างลงตััว

ไดรฟ์์ WD Red Pro มาพร้้อมเทคโนโลยีี NASware ที่่� ช่ว
่ ยลดความยุ่่ง� ยากในการเลืือกไดรฟ์์ อัั
ลกอริิธึม
ึ เฉพาะของเราที่่� ปรัับปรุุงให้้เหมาะสำำ�หรัับระบบ NAS ยัังปรัับสมดุุลระหว่่างประสิิทธิภ
ิ าพ
การทำำ�งานกัับความเชื่่�อถืือได้้ ในสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานของ NAS และ RAID กล่่าวง่่ายๆ ก็็คือ
ื
ไดรฟ์์ WD Red Pro เป็็ นไดรฟ์์ หนึ่่� งที่่�มีค
ี วามสามารถในการทำำ�งานร่่วมกัันได้้มากที่่�สุด
ุ สำำ�หรัับ NAS
แต่่อย่่าเพิ่่�งเชื่่�อคำำ�พูด
ู ของเรา ไดรฟ์์ WD Red Pro เป็็ นผลจากการมีีส่ว
่ นร่่วมในเทคโนโลยีีของคู่่ค้
� า้
NAS ที่่� ครอบคลุุมและการทดสอบความเข้้ากัันได้้

การป้้ องกัันการสั่่� นสะเทืือนของช่่องเสีียบ NAS ที่่�สูงู กว่่า

ไดรฟ์์ WD Red Pro มีีการติิดตั้้� งเซนเซอร์์ตรวจจัับการกระแทกหลายแกน ซึ่่� งจะตรวจจัับการ
กระแทกได้้โดยอััตโนมััติแ
ิ ม้้จะเกิิดขึ้้� นเพีียงเล็็กน้้ อย พร้้อมด้้วยเทคโนโลยีี dynamic fly height
ที่่� จะทำำ�การปรัับฟัังก์์ชัน
ั การอ่่าน-เขีียนแต่่ละรายการเพื่่� อชดเชยและปกป้้ องข้้อมููลอัน
ั มีีค่า่
การรวมกัันของเทคโนโลยีีนี้้� จะยิ่่�งเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพการปกป้้ องไดรฟ์์ ในระบบ NAS
ขนาดใหญ่่ที่่�มีช่
ี อ
่ งเสีียบถึึง 24 ช่่อง และช่่วยเพิ่่�มความเชื่่�อถืือได้้ของฮาร์์ดไดรฟ์์

3D Active Balance Plus
เทคโนโลยีีการควบคุุมความสมดุุลแบบระนาบคู่่เ� สริิมสมรรถนะ ช่่วยปรัับปรุุงประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งานแ
ละความเชื่่�อถืือได้้โดยรวมของไดรฟ์์ ให้้โดดเด่่น ฮาร์์ดไดรฟ์์ ที่่� ไม่่มีส
ี มดุุลที่่�เหมาะสม อาจก่่อให้้เกิิดการสั่่�
นสะเทืือนและเสีียงรบกวนมากเกิินไปในระบบไดรฟ์์ หลายตััว ส่่งผลให้้ฮาร์์ดไดรฟ์์ มีอ
ี ายุุการใช้้งานสั้้� นลง
และเสื่่�อมประสิิทธิภ
ิ าพลงเมื่่� อใช้้งานไปนานๆ

การป้้ องกัันด้้วยการกู้้�คืืนเมื่่�อมีีข้้อผิิดพลาด

ไดรฟ์์ WD Red Pro ที่่�สร้า้ งขึ้้� นโดยเฉพาะสำำ�หรัับการใช้้งานในระบบ RAID และ NAS นี้้�
มาพร้้อมกัับระบบควบคุุมการกู้้�คืน
ื เมื่่� อมีีข้อ้ ผิิดพลาด ซึ่่� งเป็็ นส่่วนหนึ่่� งของเทคโนโลยีี NASware 3.0
เพื่่� อช่่วยลดความล้้มเหลวในการทำำ�งานของไดรฟ์์ ในแอปพลิิเคชััน RAID

การทดสอบไดรฟ์์ อย่่างครอบคลุุม

ระบบ NAS ที่่�รองรัับช่่องเสีียบได้้ถึงึ 24 ช่่องนี้้� จำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับฮาร์์ดไดรฟ์์ ที่่�มีก
ี ารสั่่�นสะเทืือนสููงแล
ะทำำ�งานภายใต้้ความร้้อนสููง ด้้วยเหตุุนี้้� ไดรฟ์์ WD Red Pro ทุุกตััวจึึงได้้รับ
ั การทดสอบการทำำ�งานของเ
ครื่่� องภายในวงจรความร้้อนที่่� ครอบคลุุม เพื่่� อสร้้างความมั่่�นใจว่่าไดรฟ์์ แต่่ละตััวของเราผ่่านการทดสอบด้้
านการปฏิิบัติ
ั งิ านที่่�เชื่่�อถืือได้้อย่่างครอบคลุุม

การรัับประกัันที่่�คุ้ม
้� ครองนานกว่่า

ไดรฟ์์ WD Red Pro มาพร้้อมการรัับประกัันแบบจำำ�กัด
ั เงื่่�อนไขนาน 5 ปีี คุุณจึึงใช้้งาน
ได้้อย่่างสบายใจไร้้กังั วล

WD Red Pro
™

ฮาร์์ดไดรฟ์์ NAS

สรุุปข้อ
้ มููลเกี่่� ยวกัับผลิิตภััณฑ์์

ข้้อมููลจำำ�เพาะ

14 TB

12 TB

10 TB

10 TB

8 TB

หมายเลขรุ่่น
� 1

WD141KFGX

WD121KFBX

WD102KFBX

WD101KFBX

WD8003FFBX

CMR

CMR

CMR

CMR

CMR

อิินเทอร์์เฟซ

SATA 6 Gb/s

SATA 6 Gb/s

SATA 6 Gb/s

SATA 6 Gb/s

SATA 6 Gb/s

เทคโนโลยีีการบัันทึึก
ความจุุหลัังจากฟอร์์แมต²
ฟอร์์มแฟคเตอร์์

การจััดคิิวคำำ�สั่่ ง� แบบเนทีีฟ
รองรัับมาตรฐาน RoHS³

10 TB

10 TB

8 TB

3.5 นิ้้� ว

3.5 นิ้้� ว

3.5 นิ้้� ว

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งาน

ความเร็็วอิินเทอร์์เฟซ
อััตราการถ่่ายโอนอิินเทอร์์เฟซ (สููงสุุด)

แคช (MB)

12 TB
3.5 นิ้้� ว

ใช่่

Advanced Format (AF)

อััตราการถ่่ายโอนอิินเทอร์์เฟซ (สููงสุุด)
อััตราการถ่่ายโอนภายใน

14 TB
3.5 นิ้้� ว

4

5

ระดัับชั้้� นของประสิิทธิภ
ิ าพ

ใช่่
ใช่่

ใช่่
ใช่่

ใช่่
ใช่่

ใช่่
ใช่่

6 Gb/s

6 Gb/s

6 Gb/s

6 Gb/s

6 Gb/s

255 MB/s

240 MB/s

265 MB/s

240 MB/s

235 MB/s

512

256

256

256

256

7200 RPM Class

7200 RPM Class

7200 RPM Class

7200 RPM Class

7200 RPM Class

ความเชื่่�อถืือได้้/เอกภาพของข้้อมููล
รอบการโหลด/ไม่่โหลด6

ความผิิดพลาดการอ่่านที่่� ไม่่ส ามารถแก้้
ไขได้้ต่อ
่ การอ่่านบิิต
MTBF (ชั่่�วโมง) 7

อััตราภาระงาน (TB/ปีี ) 8

การรัับประกัันแบบจำำ�กัด
ั เงื่่�อนไข (ปีี ) 9

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

<10 ใน 1014

<10 ใน 1014

<10 ใน 1014

<10 ใน 1014

<10 ใน 1014

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

300

300

300

300

300

5

5

5

5

5

1.85

1.8

1.75

1.8

2.08

6.2
3.0
0.8

6.0
2.8
0.6

8.4
4.6
0.5

5.7
2.8
0.5

8.8
4.6
0.7

0 ถึึง 65
-40 ถึึง 70

0 ถึึง 65
-40 ถึึง 70

0 ถึึง 65
-40 ถึึง 70

0 ถึึง 65
-40 ถึึง 70

0 ถึึง 65
-40 ถึึง 70

30
65
300

30
65
300

30
65
250

30
65
300

30
65
300

20
36

20
36

34
38

20
36

29
36

1.028/26.1

1.028/26.1

1.028/26.1

1.028/26.1

1.028/26.1

5.787/147

5.787/147

5.787/147

5.787/147

5.787/147

4/101.6

4/101.6

4/101.6

4/101.6

4/101.6

1.52/0.69

1.46/0.66

1.65/0.75

1.43/0.65

1.58/0.72

การจััดการพลัังงาน 10

12VDC ±5% (A, สููงสุุด)
5VDC ±5% (A, สููงสุุด)
ข้้อกำำ�หนดพลัังงานโดยเฉลี่่�ย (W)
อ่่าน/เขีียนเนื้้� อหา
Idle (ไม่่ได้้ ใช้้งาน)
สแตนด์์บายและสลีีป

ข้้อมููลจำำ�เพาะด้้านสิ่่�งแวดล้้อม11
อุุณหภููมิิ (°C)

ขณะปฏิิบัติ
ั งิ าน
เมื่่� อไม่่ได้้ทำ�ำ งาน

แรงสั่่�นสะเทืือน (Gs)
ขณะใช้้งาน (2 ms, อ่่าน/เขีียน)
ขณะใช้้งาน (2 ms, อ่่าน)
เมื่่� อไม่่ได้้ทำำ�งาน (2 ms)
อะคููสติก
ิ (dBA)10
Idle (ไม่่ได้้ ใช้้งาน)
ซีีค (เฉลี่่�ย)

ขนาดของผลิิตภััณฑ์์

ความสููง (นิ้้� ว/มม. สููงสุุด)

ความยาว (นิ้้� ว/มม. สููงสุุด)
กว้้าง (นิ้้� ว/มม. ± .01 นิ้้� ว)

น้ำำ� �หนััก (ปอนด์์/กก., ± 10%)

WD Red Pro
™

ฮาร์์ดไดรฟ์์ NAS

สรุุปข้อ
้ มููลเกี่่� ยวกัับผลิิตภััณฑ์์

ข้้อมููลจำำ�เพาะ
หมายเลขรุ่่น
�

1

เทคโนโลยีีการบัันทึึก
อิินเทอร์์เฟซ

ความจุุหลัังจากฟอร์์แมต²
ฟอร์์มแฟคเตอร์์

การจััดคิิวคำำ�สั่่ ง� แบบเนทีีฟ

Advanced Format (AF)
รองรัับมาตรฐาน RoHS³

ประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งาน

ความเร็็วอิินเทอร์์เฟซ
อััตราการถ่่ายโอนอิินเทอร์์เฟซ (สููงสุุด)

อััตราการถ่่ายโอนอิินเทอร์์เฟซ (สููงสุุด) 4
อััตราการถ่่ายโอนภายใน
แคช (MB) 5

ระดัับชั้้� นของประสิิทธิภ
ิ าพ

6 TB

4 TB

2 TB

WD6003FFBX

WD4003FFBX

WD2002FFSX

CMR

CMR

CMR

SATA 6 Gb/s

SATA 6 Gb/s

SATA 6 Gb/s

6 TB

4 TB

2 TB

3.5 นิ้้� ว

3.5 นิ้้� ว

3.5 นิ้้� ว

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่

ใช่่
ใช่่

6 Gb/s

6 Gb/s

6 Gb/s

238 MB/s

217 MB/s

164 MB/s

256

256

64

7200 RPM Class

7200 RPM Class

7200 RPM Class

600,000

600,000

600,000

<10 ใน 1014

<10 ใน 1014

<10 ใน 1014

1,000,000

1,000,000

1,000,000

300

300

300

5

5

5

1.79

1.79

1.9

7.2
3.7
0.4

7.2
3.7
0.4

7.8
6.0
1.4

0 ถึึง 65
-40 ถึึง 70

0 ถึึง 65
-40 ถึึง 70

0 ถึึง 65
-40 ถึึง 70

30
65
300

30
65
300

30
65
300

29
36

29
36

29
31

1.028/26.1

1.028/26.1

1.028/26.1

5.787/147

5.787/147

5.787/147

4/101.6

4/101.6

4/101.6

1.58/0.72

1.58/0.72

1.58/0.72

ความเชื่่�อถืือได้้/เอกภาพของข้้อมููล
รอบการโหลด/ไม่่โหลด6

ความผิิดพลาดการอ่่านที่่� ไม่่ส ามารถแก้้
ไขได้้ต่อ
่ การอ่่านบิิต
MTBF (ชั่่�วโมง) 7

อััตราภาระงาน (TB/ปีี ) 8

การรัับประกัันแบบจำำ�กัด
ั เงื่่�อนไข (ปีี ) 9

การจััดการพลัังงาน

12VDC ±5% (A, สููงสุุด)
5VDC ±5% (A, สููงสุุด)
ข้้อกำำ�หนดพลัังงานโดยเฉลี่่�ย (W)
อ่่าน/เขีียนเนื้้� อหา
Idle (ไม่่ได้้ ใช้้งาน)
สแตนด์์บายและสลีีป

ข้้อมููลจำำ�เพาะด้้านสิ่่�งแวดล้้อม11
อุุณหภููมิิ (°C)

ขณะปฏิิบัติ
ั งิ าน
เมื่่� อไม่่ได้้ทำำ�งาน

แรงสั่่�นสะเทืือน (Gs)
ขณะใช้้งาน (2 ms, อ่่าน/เขีียน)
ขณะใช้้งาน (2 ms, อ่่าน)
เมื่่� อไม่่ได้้ทำำ�งาน (2 ms)
อะคููสติก
ิ (dBA)
Idle (ไม่่ได้้ ใช้้งาน)
ซีีค (เฉลี่่�ย)

ขนาดของผลิิตภััณฑ์์

ความสููง (นิ้้� ว/มม. สููงสุุด)

ความยาว (นิ้้� ว/มม. สููงสุุด)
กว้้าง (นิ้้� ว/มม. ± .01 นิ้้� ว)

น้ำำ� �หนััก (ปอนด์์/กก., ± 10%)

ข้้อมููลจำำ�เพาะผลิิตภััณฑ์์อาจเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่แจ้้งล่่วงหน้้ า
1
ผลิิตภััณฑ์์บางชนิิดอาจไม่่มีีจำำ�หน่่ายในทุุกภููมิิภาคทั่่�วโลก
2
ตามที่�ใ่ ช้้สำำ�หรัับความจุุในอุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููล หนึ่่� งเมกะไบต์์ (MB) = หนึ่่� งล้้านไบต์์, หนึ่่� งกิิกะไบต์์ (GB) = หนึ่่� งพัันล้้านไบต์์ และหนึ่่� ง
เทราไบต์์ (TB) = หนึ่่� งล้้านล้้านไบต์์ ความจุุรวมที่่�สามารถใช้้งานได้้อาจแตกต่่างกัันขึ้้� นอยู่่�กัับสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน หนึ่่� งเมกะไบต์์
(MB) = 1,048,576 ไบต์์ ตามที่่�ใช้้สำำ�หรัับบััฟเฟอร์์หรืือแคช ตามที่่�ใช้้สำำ�หรัับอััตราการถ่่ายโอนข้้อมููลหรืืออิินเทอร์์เฟซ เมกะไบต์์ต่่อวิินาทีี
(MB/s) = หนึ่่� งล้้านไบต์์ต่่อวิินาทีี และกิิกะบิิตต่่อวิินาทีี (Gb/s) = หนึ่่� งพัันล้้านบิิตต่่อวิินาทีี ประสิิทธิิภาพสููงสุุดสำำ�หรัับอััตราการถ่่ายโอน
SATA 6 Gb/s คำำ�นวณจากข้้อมููลจำำ�เพาะของ Serial ATA ที่่�ตีีพิิมพ์์เผยแพร่่โดยองค์์กร SATA-IO ตามวัันที่่�ที่่�ระบุุไว้้ในตารางข้้อมููล
จำำ�เพาะ โปรดไปที่่�เว็็บไซต์์ www.sata-io.org เพื่่� อดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
3
ผลิิตภััณฑ์์ฮาร์์ดไดรฟ์์ WD ที่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายในทั่่�วโลกหลัังจากวัันที่่� 8 มิิถุุนายน 2011 นั้้�นมีีคุุณสมบััติิเป็็ นไปตามหรืือดีีกว่่าข้้อ
กำำ�หนดการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับการควบคุุมสารอัันตราย (Restriction of Hazardous Substances - RoHS) ตามข้้อกำำ�หนดที่่�
2011/65/EU

5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119, USA
www.westerndigital.com

การยกเลิิกการโหลดที่่�ควบคุุมภายใต้้เงื่่�อนไขของสภาพแวดล้้อม
ข้้อมููลจำำ�เพาะ MTBF อ้้างอิิงตามการทดสอบภายในโดยใช้้อุุณหภููมิิพื้้�นฐานที่่� 40°C MTBF อ้้างอิิงจากกลุ่่�มตััวอย่่างและประมาณการโดย
การวััดค่่าทางสถิิติิและอััลกอริิธึึมแบบเร่่ง MTBF ไม่่ได้้คาดการณ์์ความเชื่่�อถืือได้้ของแต่่ละไดรฟ์์ และไม่่มีีข้้อความการรัับประกััน
6
อััตราภาระงาน หมายถึึง ปริิมาณข้้อมููลของผู้้�ใช้้ที่่�ส่่งไปหรืือมาจากฮาร์์ดไดรฟ์์ การเปรีียบเทีียบนี้้�พิิจารณาจากอััตราภาระงานต่่อปีี (
ปริิมาณข้้อมููลที่่�ส่่งไป (TB) X (8760 / จำำ�นวนชั่่�วโมงการเปิิ ดเครื่่� องที่่�บัันทึึก)) อััตราภาระงานอาจแตกต่่างกัันไปตามส่่วนประกอบและการ
กำำ�หนดค่่าฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ของคุุณ
7
โปรดดููรายละเอีียดการรัับประกัันของแต่่ละภููมิิภาคได้้ที่�่ http://support.wd.com/warranty
8
การวััดการใช้้พลัังงานในอุุณหภููมิิห้้อง
4

5
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