
My Book™ diski fotoğraflarınızı, videolarınızı, 
müziğinizi ve belgelerinizi saklayacak devasa alanı 
ile kişisel tarzınızı tamamlayacak şekilde tasarlanan 
güvenilir masaüstü depolamasıdır. Parola korumasıyla 
donatılan ve yedekleme yazılımı² ile mükemmel şekilde 
eşleşen My Book masaüstü depolama, dosyalarınızı 
güvende tutmanıza yardımcı olur.

Yaratımlarınızı güvenle 
saklayabileceğiniz depolama

•  Devasa kapasite, 22 TB¹’a kadar kapasite
•  Cihaz yönetimi ve parola korumalı yedekleme 

için yazılım² içerir
•  256 bit AES donanım şifrelemesi
•  SuperSpeed USB (5 Gbps); USB 2.0 ile uyumlu
•  3 yıl sınırlı garanti³
•  WD® güvenilirliği ile üretilen güvenilir depolama

MY BOOK™

MASAÜSTÜ HDD DEPOLAMA



KAPASITELER1 VE MODELLER
22 TB WDBBGB0220HBK 
18 TB WDBBGB0180HBK
16 TB WDBBGB0160HBK
14 TB WDBBGB0140HBK
12 TB WDBBGB0120HBK
8 TB WDBBGB0080HBK
6 TB WDBBGB0060HBK
4 TB WDBBGB0040HBK

İÇERIKLER
• Masaüstü sabit sürücü
• SuperSpeed USB-A kablosu (5 Gbps)
• AC adaptörü
•  Cihaz yönetimi ve parola korumalı 

yedekleme için yazılım²
• Hızlı kurulum kılavuzu

ARAYÜZ
USB 3.2, 1. Nesil
USB 3.0
USB 2.0

BOYUTLAR
Uzunluk: 139,3 mm (5,5 inç)
Genişlik: 49 mm (1,9 inç)
Yükseklik: 170,6 mm (6,7 inç)
Ağırlık:
22 TB - 1,00 kg (2,20 lb)
18 TB - 1,00 kg (2,20 lb)
16 TB - 1,00 kg (2,20 lb)
14 TB - 1,00 kg (2,20 lb)
12 TB - 0,97 kg (2,14 lb)
8 TB - 0,96 kg (2,12 lb
6 TB - 1,05 kg (2,31 lb)
4 TB - 1,00 kg (2,21 lb)

ÇALIŞMA SPESİFİKASYONLARI
Çalışma sıcaklığı: 5° C ila 35° C
Çalışmadığı zamanki sıcaklığı: -20°C 
ila 65°C

SISTEM UYUMLULUĞU
Sistem Gereklilikleri:
•  Kutudan çıkar çıkmaz Windows® 

ve Mac ile uyumlu olması için exFAT 
olarak biçimlendirilmiştir

İşletim Sistemi:
•  Windows® 10+
•  macOS 11+
•  Diğer işletim sistemleri için yeniden 

biçimlendirme gerekebilir
Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına 
ve işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir

SINIRLI GARANTI3

3 yıl (dünya geneli)

¹ 1 TB = bir trilyon bayt. Gerçek kullanıcı kapasitesi çalışma ortamına bağlı olarak daha az olabilir.
² İndirme ve kurulum gerekir. Hüküm ve koşullar geçerlidir. Kullanıcı hesabı kaydı gerekebilir.
³ Sınırlı garantinin süresi, Ürünün satın alındığı ülkeye bağlıdır.
Sınırlı garantimizin ayrıntılı şart ve hükümlerini, ayrıca bu bölgelerdeki belirli ülkelerin listesini görmek için http://support.wdc.com/warranty/policy.asp adresinden web sitemizi ziyaret edin.

Ürün özellikleri uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir. Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir.
WD, WD logosu ve My Book, Western Digital Corporation şirketinin veya iştiraklerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Mac, 
Mac logosu ve macOS, Apple Inc şirketinin ticari markalarıdır. Windows, Microsoft Corporation şirketinin bir ticari markasıdır. Diğer tüm markalar, ilgili sahiplerin mülkiyetidir.
© 2022 Western Digital Corporation veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır. 

Sınırlı garantimizin ayrıntılı şart ve hükümlerini, ayrıca bu bölgelerdeki belirli ülkelerin listesini görmek için http://support.wdc.com/warranty/policy.asp adresinden web sitemizi ziyaret edin.

Tam Yedekleme
My Book masaüstü depolama fotoğraf, video, müzik ve belgelerinizin 
kaybolmadığından emin olmanız için, yedekleme yazılımı² ile gelir. 
Programladığınız şekilde otomatik olarak çalışması için ayarlayabilirsiniz. 
Sisteminizdeki önemli dosyaların yedeklenmesi için sadece zamanını ve 
sıklığını seçin.

Dahili yazılımının² gücü sayesinde bilgisayar virüsü, bilgisayar arızası 
veya yanlışlıkla “sil” tuşuna basmanız durumlarında verileri kurtarmaya 
yardımcı olacak eksiksiz yedekleme rutini seçeneklerine sahip olursunuz.

Donanım Şifrelemeli Parola Koruma
My Book diskinin parola korumalı dahili 256 bit AES donanım şifrelemesi, 
içeriklerinizi gizli ve güvende tutmaya yardımcı olur. Sadece parola korumasını 
etkinleştirin ve dahili yazılımı² kullanarak kendi kişisel parolanızı ayarlayın.

Kullanımı Kolay
Kutusundan çıktığında Mac ve Windows® bilgisayarlarla kullanıma hazırdır, böylece 
hemen dosyaları aktarmaya, anılarınızı kaydetmeye ve yedeklemeye başlayabilirsiniz.
My Book masaüstü depolama verilerinizi korumanız için gereken yazılımla² 
birlikte gelir.

+
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