MASAÜSTÜ OYUN DEPOLAMA

P10
OYUN
DİSKİ
İMRENİLEN OYUN
KOLEKSİYONUNUZ İÇİN
TAŞINABİLİR DEPOLAMA
WD_Black™ P10 Game Drive, rekabet
üstünlüğünü korumanız için
gereken performans arttırıcı
araçları konsolunuza veya kişisel
bilgisayarınıza sağlar.

■ E
ski favorilerinizi koruyup, yeni
oyunlar için hala alana sahip
olabileceğiniz 125 oyuna*** kadar
alabilen 5 TB’a kadar kapasite
■ N
erede olursanız olun oyun arşivinize
hızlı erişim sağlayan taşınabilir
ve dayanıklı form faktörü
■ K
onsol veya kişisel bilgisayar oyun
deneyiminizi en iyi hale getiren
ve oyununuzu sürdüren yüksek
performanslı HDD
■ W
D_Black™ kalitesi ve güvenilirliği
ile alan oyuncular için özel olarak
üretilmiştir, böylece sınırlama
olmadan oynayabilirsiniz

WD_BLACK™ / OYUNUNUZ İÇİN DİSK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MİRASIMIZ YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Oyun arşiviniz büyüdükçe, eski favorilerinizi saklayacak ekstra alanın
yanı sıra, yeni bulduğunuz kıymetli oyunları da saklayacak alana
ihtiyacınız olacak. WD_Black™ P10 Game Drive, 125 oyuna*** kadar
alabilen 5 TB’a kadar kapasitelerle gelir, böylece konsolunuzda veya
kişisel bilgisayarınızda yenilere yer açmak için silerek oyunlardan
ödün vermeniz gerekmez.

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™
P10 Game Drive’ın güvenilirlik, optimize edilmiş hız artışları,
genişleme ve 3 yıl sınırlı garanti sunarak yanınızda olacağından
emin olabilirsiniz.

SİZ NEREYE, OYUNLARINIZ ORAYA
Nerede olursanız olun, oyuna hızlıca girin. WD_Black™ P10 Game
Drive'ın kolaylıkla taşınabilen ve oldukça dayanıklı olan form faktörü,
arşivinizi gittiğiniz her yere götürebilme olanağı sağlar. Tek yapmanız
gereken takmak, giriş yapmak ve imrenilen koleksiyonunuzdaki
herhangi bir oyunu oynamaya hazırsınız‡.

DAHA İYİSİ İÇİN ÜRETİLDİ

ENDİŞELENMEDEN KAZANIN
Konu premium depolamanızı genişletme ve performansını artırma
olduğunda WD_Black™ limitleri kırıyor. Oyuncular için özel olarak
tasarlanan WD_Black™ P10 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™ cihazlarının içinde bulunan her şey, ne oynadığınıza
bakmaksızın oyununuzu daha ileri taşımak için özel olarak tasarlandı.
140 MB/sn**’ye kadar hızlara ve 5 TB’a kadar ekstra depolama alanına
sahip olan WD_Black™ P10 Game Drive, oyununuzu sürdürmenizi ve
sınırlama olmadan oynamanızı sağlayarak, konsolunuzu veya kişisel
bilgisayarınızı yeni performans seviyelerine taşır.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KAPASİTELER VE MODELLER

BOYUTLAR

5 TB

WDBA3A0050BBK

UZUNLUK: 118 MM (4,65 İNÇ)

4 TB

WDBA3A0040BBK

GENİŞLİK: 88 MM (3,46 İNÇ)

2 TB

WDBA2W0020BBK

YÜKSEKLİK:
4 TB, 5 TB: 20,8 MM (0,82 İNÇ)

İÇERIKLER
■ WD_BLACK™ P10 GAME DRIVE
■ HIZLI KURULUM KILAVUZU
■ USB TYPE-A’DAN MICRO-B’YE KABLO
ARAYÜZ
USB 3.2, 1. NESİL 5 GB/SN’YE KADAR

2 TB: 12,8 MM (0,50 İNÇ)
AĞIRLIK:
4 TB, 5 TB: 0,23 KG (0,52 LB)

SISTEM UYUMLULUĞU
■ 
P LAYSTATION™ 4 PRO VEYA SISTEM
YAZILIM SÜRÜMÜ 4.50 VEYA ÜZERI
OLAN PS4
■ XBOX ONE™
■ WINDOWS® 8.1, 10
■ MAC OS® 10.11+

2 TB: 0,14 KG (0,31 LB)
SINIRLI GARANTI
ÇALIŞMA SPESIFIKASYONLARI

3 YIL

ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
5°C ILA 35°C
ÇALIŞMA DIŞI SICAKLIK:
-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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P10 OYUN DİSKİ

KRALLIĞINIZI GENİŞLETİN

