MASAÜSTÜ OYUN DEPOLAMA

D10
GAME
DRIVE
AKTİF SOĞUTMALI
YÜKSEK PERFORMANSLI
DEPOLAMA
WD_Black™ D10 Game Drive,
oyun konsolunuzu veya kişisel
bilgisayarınızı bir sonraki seviyeye
taşıyacak ve kazanmanız için gereken
rekabet üstünlüğünü korumanıza
yardımcı olacaktır.

■ 8
 TB ile konsol veya PC oyun
koleksiyonunuzu 200 oyuna*** kadar
arttırıp saklayabilirsiniz***
■ E
n iyi oyun görüntülerinizi çekmek ve
biriktirmek için ekstra depolama alanı
■ O
yunda kalmanıza yardımcı olmak için
aktif soğutma teknolojili 7200 RPM’de
250 MB/sn**’ye kadar hızlar
■ O
yun ekipmanınızı ve aksesuarlarınızı
şarj etmek için iki adet 7,5 W USB
Type-A şarj bağlantı noktası içerir.
■ W
D_Black™ kalitesi ve güvenilirliği
ile oyuncular için özel olarak
üretilmiştir

WD_BLACK / OYUNUNUZA GÜÇ KATIN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MİRASIMIZ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

WD_Black™ D10 Game Drive'ın 8 TB* ilave depolama alanı ile,
konsolunuzda veya kişisel bilgisayarınızda yeni oyunlar için yer
açmakla zaman kaybetmeniz gerekmez, artık arşivinizi büyütürken
eski favorilerinizi de saklayabilirsiniz. Ekstra depolama kapasitesi ile
en güzel oyun anlarınızı yakalamak ve biriktirmek daha da kolaylaşır,
böylece en harika oyun çekimlerinizi yeniden yaşayıp, bütün dünya
ile paylaşabilirsiniz.

BÜYÜK DİSK, ÇEVİK HIZ
WD_Black™ D10 Game Drive ile 7200 RPM’de 250 MB/sn**’ye kadar hızlara
ulaşarak, oyunlarınızı hız şeridinde oynayabilirsiniz. Oyun oynayanlar
düşünülerek titizlikle tasarlanan bu cihaz, iyileştirilmiş bir oyun deneyimi
için termal koşulları sağlamaya ve arıza riskini azaltmaya yardımcı
olmak amacıyla dahili aktif soğutma teknolojisi sunar.

Denemiş ve gerçek oyuncular canları (veya save’leri) pahasına
WD_Black™’e güvenirler. WD_Black™ ile görevimiz basittir:
oyunlarınızı korumaya ve arttırmaya adanmış bir marka olmak. Video
oyunlarınızda yeni efsaneler yaratırken WD_Black™ D10 Game Drive’ın
güvenilirlik, optimize edilimiş hız artışları, genişleme ve 3 yıl sınırlı
garanti sunarak yanınızda olacağından emin olabilirsiniz.

ENDİŞELENMEDEN KAZANIN
Konu premium depolamanızı genişletme ve performansını artırma
olduğunda WD_Black™ limitleri kırıyor. Oyuncular için özel olarak
tasarlanan WD_Black™ D10 Game Drive, konsolunuza veya kişisel
bilgisayarınıza ihtiyacı olan güvenilirliği, sağlıklı performans artışını
ve kapasiteyi sağlar, böylece donanımınız için endişelenmeye daha
az, kazanmaya daha fazla zaman harcarsınız. WD_Black™ ihtiyacınız
olduğunda yanınızdadır.

%100’LÜK GÜÇ
WD_Black™ D10 Game Drive, oyun ekipmanınızı ve aksesuarlarınızı
şarj etmeyi daha da kolaylaştırmak için iki adet 7,5 W USB Type-A
şarj bağlantı noktası ile donatılmış olarak gelir. İster dikey ister yatay
durması için dikkatle hazırlanan oyun düzeneğiniz, cihazlarınızı
şarj olmuş ve anında savaşa hazır tutacaktır.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KAPASİTELER VE MODELLER

BOYUTLAR

SISTEM UYUMLULUĞU

8 TB

UZUNLUK: 7,68 İNÇ (195 MM)

■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO VEYA

WDBA3P0080HBK

İÇERIKLER
■ WD_BLACK™ D10 GAME DRIVE

GENİŞLİK: 4,92 INÇ (125 MM)

SISTEM YAZILIM SÜRÜMÜ 4.50

YÜKSEKLİK: 1,73 INÇ (44 MM)

VEYA ÜZERI OLAN PS4

AĞIRLIK: 2,16 LB (0,98 KG)

■ WINDOWS® 8.1, 10

■ USB TYPE-A’DAN MICRO-B’YE KABLO
■ AC ADAPTÖR VE FIŞI
■ HIZLI KURULUM KILAVUZU

ÇALIŞMA SPESIFIKASYONLARI

USB 3.2, 1. NESİL

■ MAC OS® 10.11+

ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
5°C ILA 35°C

ARAYÜZ

■ XBOX ONE™

ÇALIŞMA DIŞI SICAKLIK:

SINIRLI GARANTI
3 YIL

-20°C ILA 65°C

* Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında, bir gigabayt (GB) = bir milyar bayt ve bir terabayt (TB) = bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim
ortamına göre değişiklik gösterir.
** Okuma hızına ve dahili testlere dayanır. Aktarım hızı olarak kullanıldığında, saniye başına megabayt (MB/sn), saniyede bir milyon bayta eşittir.
Performans, donanım ve yazılım bileşenleriniz ile yapılandırmalarına bağlı olarak değişir.
*** Oyunların sayısı, her bir oyun için ortalama 36 GB olarak hesaplanmıştır. Oyun sayısı dosya boyutuna, biçimlendirmeye, diğer programlara ve etkenlere
göre değişecektir.
‡ Eğer oyun satın alınıp diskten yüklendiyse, satın alındığını doğrulamak için orijinal diskler gerekebilir. İnternet bağlantısı ve bir Xbox live hesabı gereklidir.
‡‡ Dahili oyun yükleme süresi testine dayanır. Performans, kullanıcının donanım ve yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
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