
USB 3.0 destekli WD Elements taşınabilir depolama, 
güvenilir, yüksek kapasiteli ve taşınabilir depolama 
isteyen müşteriler için evrensel bağlantı, 4 TB'a 
kadar kapasite ve hızlı veri aktarımı sunar.

Küçük ve hafif kasası kusursuz bir şıklık sunar  
ve WD kalitesi ve güvenilirliğiyle desteklenir.

WD Elements™

Taşınabilir Depolama

Sade, hızlı ve taşınabilir.

• USB 3.0 arayüzü

•  Yüksek kapasite

• Tak ve kullan bağlantısı



Ürün Teknik Özellikleri
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WD Elements
Taşınabilir Depolama

Yüksek aktarım hızları
USB 3.0 bağlantı noktasına bağlanıldığında, WD Elements taşınabilir depolama 
maksimum performanslı veri aktarımı sağlar. HD filmlerin tamamını USB 2.0'a  
kıyasla çok daha kısa sürede aktarın.
Performans, kullanıcının donanım ve sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık 
gösterebilir.

USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu
Hem son teknoloji USB 3.0 cihazlarla hem de USB 2.0 cihazlarla sorunsuz bir  
şekilde çalışır.

Küçük bir kasada yüksek kapasite
Küçük ve hafif tasarım ile yüksek kapasiteli depolama imkânı sunar. WD Elements 
taşınabilir depolama, önemli dosyalarını yanında taşımak isteyen müşteriler için  
ideal bir yardımcı haline getirir.

 
 

PC performansını iyileştirir
Dahili diskiniz neredeyse tamamen dolduğunda PC'niz yavaşlar. Dosyaları silmeyin.  
Dosyalarınızı WD Elements'e aktararak dahili diskinizdeki alanı boşaltın ve 
bilgisayarınıza yeniden hız kazandırın.

Baştan başa WD kalitesi
Verilerinizin sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu diski, dayanıklılık ve 
darbelere karşı uzun vadeli güvenilirlik için zorlu şartlara uygun olarak ürettik.  
Diskinizi özel olarak tasarlanmış şık ve sağlam bir kasa ile koruyoruz.

Windows® için biçimlendirilmiştir
NTFS olarak biçimlendirilmiştir ve Windows 10, 8.1 ve 7 ile uyumludur.sü Diğer işletim 
sistemleri için yeniden biçimlendirme gerekir.

KAPASITE VE MODELLER 500 GB İLA 1 TB BOYUTLAR 1,5 TB İLA 4 TB BOYUTLAR SINIRLI GARANTİ
Uzunluk: 
Genişlik: 
Yükseklik: 
Ağırlık: 

4,35 inç (111 mm)
3,23 inç (82 mm)
0,59 inç (15 mm)
0,29 lb (0,13 kg)

Uzunluk: 
Genişlik: 
Yükseklik: 
Ağırlık:

4,40 inç (111 mm)
3,20 inç (82 mm)
0,82 inç (21 mm)
0,52 lb (0,23 kg)

2 yıl
3 yıl

Dünya çapında
Çin

İÇERIKLER ÇALIŞMA SPESIFIKASYONLARI SISTEM UYUMLULUĞU
Taşınabilir sabit disk
USB kablosu
Hızlı kurulum kılavuzu

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

Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 için 
biçimlendirilmiş NTFS

Diğer işletim sistemleri için yeniden 
biçimlendirme gerekir.

ARAYÜZ
USB 3.0 Type-A 

 4 TB WDBU6Y0040BBK
 3 TB WDBU6Y0030BBK
 2 TB WDBU6Y0020BBK
 1,5 T BWDBU6Y0015BBK
 1 TB WDBUZG0010BBK
750 GB WDBUZG7500ABK
500 GB WDBUZG5000ABK

Ürün Özellikleri 


