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محركات األقراص الصلبة اخلارجية

نسخ احتياطي وتخزين رائع

نسخ احتياطي تلقائي ومستمر

مركز التحكم في النسخ االحتياطي املرئي

احلماية بكلمة مرور وتشفير 256 بت استنادًا إلى اجلهاز

إن محرك األقراص اخلارجي My Book األكثر مبيًعا لدينا هو 

عبارة عن نظام تخزين أنيق عالي السعة مناسب لكل فصول 

حياتك الرقمية. حيث يتضمن إصدارنا األخير اآلن برنامج نسخ 

احتياطي مستمر وتلقائي وسهل االستخدام ومرئي مع نظام 

حماية أمني لتأمني محرك األقراص.
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جميع ذكرياتك، محفوظة في مكان واحد آمن.

شاهد عملية النسخ االحتياطي التي تقوم بها أثناء حدوثها 
املشاهدة خير دليل. يعرض النسخ االحتياطي املرئي 

محتوياتك في فئات ويظهر مدى تقدم عملية النسخ 
االحتياطي التي تقوم بها. 

حماية بياناتك تلقائًيا 
استرح، إن بياناتك آمنة. سيقوم النسخ االحتياطي 

التلقائي املستمر فوريًا بعمل نسخة ثانية كلما قمت 
بإضافة أو تغيير أي ملف.

استعادة امللفات املفقودة بسهولة استرد بياناتك القيمة 
إلى موقعها األصلي، سواء كنت قد فقدت كل بياناتك 

أو كتبت فوق ملف مهم فحسب.

التحكم
قم بتخصيص النسخ االحتياطي وضبط حماية محرك 

األقراص وتشغيل التشخيص وإدارة إعدادات الطاقة واملزيد 
.WD SmartWare باستخدام مركز التحكم لبرنامج

تصميم انسيابي
لقد صنعنا محركات األقراص هذه احلاصلة على اجلوائز 

لتكون أصغر حجًما وأكثر أناقة وروعة.

مقياس السعة املضيء
اعرف بنظرة واحدة مقدار املساحة املتوفرة على محرك 

األقراص لديك.

موفر للطاقة
إن محركات أقراص My Book اخلارجية مصممة 

 WD GreenPower لتوفير الطاقة. تعمل تقنية
™Technology على خفض استهالك الطاقة حملرك 

األقراص الداخلي مبقدار يصل إلى %30، ويقلل وضع 
السكون من الطاقة خالل أوقات اخلمول، وتعمل ميزة 

توفير الطاقة على تشغيل محرك األقراص وإيقاف 
تشغيله مع الكمبيوتر.

تأمني محرك األقراص
أرح بالك مبعرفة أن بياناتك محمية من الوصول غير 
املصرح به أو السرقة بواسطة احلماية بكلمة مرور 

وتشفير 256 بت استنادًا إلى اجلهاز.

USB 2.0 وصلة
توصيل سهل يوفر الراحة والتوافق بني أجهزة الكمبيوتر 

املتعددة.

صديق للبيئة
لقد صممنا صندوًقا صغيرًا من مواد معاد تدويرها 

للتقليل من النفايات. ونحن نشجعك على إعادة تدويره.

My Book Essential
محركات األقراص الصلبة اخلارجية

ميزات املنتج

مواصفات املنتج

إن Western Digital وWD والشعار WD وMy Book وPut Your Life On It هي عالمات جتارية مسجلة في الواليات املتحدة والدول األخرى؛ كما أن Essential وWD GreenPower Technology وWD SmartWare هي عالمات جتارية لشركة  .Western Digital Technologies, Inc. العالمات األخرى التي ميكن أن يكون قد ورد 
ذكرها في هذا املستند هي ملك لشركات أخرى. قد تختلف الصور املعروضة هنا عن املنتجات الفعلية. قد ال تكون كل املنتجات متاحة في كل مناطق العالم. كافة مواصفات املنتج والتعبئة عرضة للتغيير بدون إشعار. تعتمد مدة الضمان احملدود اخلاص بك على البلد الذي اشتريت فيه املنتج. الرجاء بزيارة موقع اإلنترنت 
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السعاتتوافق النظاماألبعادواجهة التوصيل

USB 2.0 :االرتفاع
العمق: 
العرض: 

الوزن: 

)48 مم( 1.9 بوصة 
)165 مم( 6.5 بوصة 
)135 مم( 5.3 بوصة 

)1.18 كجم( 2.6 باوند 

  ،Formatted NTFS for Windows® XP
 Windows 7  ،Windows Vista®

 Snow  ،Leopard®  ،Mac OS® X Tiger®

التهيئة( إعادة  ™Leopard )يتطلب 

2 TB
1.5 TB

1 TB
750 GB
640 GB
500 GB

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

الضمان احملدودمواصفات التشغيلمحتويات اجملموعة

محرك القرص الصلب اخلارجي
WD SmartWare برنامج

USB كابل
محول تيار متردد

دليل التثبيت السريع

480 ميجابت/ثانية معدل نقل البيانات:1 حتى 
درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة 

مئوية
درجة احلرارة أثناء عدم التشغيل: –20 درجة مئوية 

إلى 65 درجة مئوية

1يلزم مضيف USB 2.0 وكابل USB 2.0 معتمد للحصول على أداء 

Hi-Speed USB عالي السرعة.

سنتان 
سنتان

3 سنوات
3 سنوات

األمريكتان
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

دول آسيا واحمليط الهادي
اليابان

يعرض النسخ االحتياطي املرئي فئات محتوياتك ويؤكد 
لك أنه قد مت النسخ االحتياطي مللفاتك.
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االحتياطي
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