
Ohromující rychlost a kapacita

Vysoké rozlišení pro moderní svět 

Bezkonkurenční omezená záruka

Naše nejnovější generace disků WD Black nabízí 
vyšší výkon, díky kterému bude vaše práce 
s počítačem ještě příjemnější. Tyto výkonné disky 
nabízejí oproti předchozí generaci lepší vlastnosti, 
které zvyšují výkon systému, takže můžete trávit 
více času produktivně a méně času čekáním.

WD Black™

Výkonné úložiště

Když se výkon snoubí 
s kapacitou.

Další podrobnosti ohledně 
disků WD Black



WD Black
Výkonné úložiště

Vlastnosti produktu

   Technické údaje produktu

Western Digital, WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc., v USA a dalších zemích, absolutně, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple a StableTrac jsou ochranné známky společnosti 
Western Digital Technologies, Inc. Ostatní známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jiných společností. Zde zobrazené fotografie se mohou od skutečných produktů lišit. Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích světa. Všechny 
technické údaje o produktech a baleních produktů mohou být bez upozornění změněny. Záruka se v různých oblastech liší. Podrobnosti najdete na adrese http://support.wdc.com/warranty.  
© 2014 Western Digital Technologies, Inc. 
Co se týče kapacity úložiště, jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů a jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Rychlosti přenosu a rozhraní: megabajt za sekundu (MB/s) = jeden 
milion bajtů za sekundu; gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu. 
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Ohromující rychlost a kapacita
Kreativním profesionálům, herním 
nadšencům a nejnáročnějším 
uživatelům nabízíme novou 
generaci pevných disků k rozšíření 
digitálního světa. Nejnovější 
pevné disky pro stolní počítače 
WD Black nabízejí vylepšené 
funkce, které maximalizují výkon 
systému. Můžete tak strávit více 
času u činností, které máte rádi, 
a neztrácet čas čekáním.  
Disky WD Black jsou navrženy 
tak, aby vašemu počítači dodaly 
bohatou kapacitu a ohromující 
výkon a poskytly vám nebývalé 
možnosti.

Vysoké rozlišení pro moderní svět
Pod atletickou slupkou výkonu 
a kapacity přináší disky  
WD Black nový řadič HRC s vysokým 
rozlišením a zdokonalenou 
architekturou, která zajišťuje 
zvýšenou přesnost zápisu dat na 
disk. Nabízí vám tak zcela novou 
úroveň rychlosti přístupu k datům 
vašeho digitálního světa.

Chytřejší než běžné disky
Výkonné počítače a pracovní 
stanice vybavené špičkovými 
komponentami bývají často 
zdrojem vibrací a zvukových vln, 
které mohou snižovat přesnost, 
a tedy i výkon pevného disku. 
Ani ty nejlepší skříně na trhu 
nejsou schopné tento problém 
zcela odstranit. Nová generace 
pevných disků WD Black používá 
technologii VCT pro řízení vibrací, 
která plotnám diskové jednotky 
umožňuje přizpůsobit se jakémukoli 
uchycení a vibracím ve skříni 
počítače. Výsledkem je zvýšená 
přesnost dat, výkon a dlouhodobá 
spolehlivost. Zkrátka a jednoduše, 
můžete hrát více, déle a s vyšším 
výkonem.

Akce se stabilní trakcí
Kromě technologie VCT pro  
řízení vibrací jsou disky  
WD Black vybaveny také technologií 
StableTrac™, která spočívá 
v upevnění hřídele motoru jednotky 
na obou koncích, což umožňuje 
dále omezovat vibrace přenášené 
zvenčí. Technologie StableTrac 
spolehlivě stabilizuje plotny uvnitř 
disku, což má za následek přesnější 
sledování stopy v konkrétním 
sektoru během čtení a zápisu 
a nabízí tak vyšší výkon  
(Modely s kapacitou 2 TB a vyšší)

Chraňte svá data 
To nejhorší, co se může během 
procesu renderování stát, je 
ztráta dat způsobená výkyvem 
nebo přerušením napájení. Nová 
generace pevných disků WD Black 
je vybavena technologií Corruption 
Protection Technology (CPT), která 
napomáhá chránit a omezovat 
možný problém ztráty dat během 
výpadku nebo ztráty napájení 
pevného disku. Tato technologie 
vám tedy může zachránit čas 
a peníze investované do vašeho 
projektu. 

Efektivní dvoujádrový procesor
Pokud jde o výkon procesoru, více 
je vždy lépe. Pevné disky WD Black 
obsahují dvoujádrový procesor, 
který nabízí dvojnásobný výkon pro  
co nejvyšší výkon disku. Přidanou 
hodnotou je technologie 
společnosti WD Dynamic Cache 
Technology, která zvyšuje výkon 
zlepšením algoritmů ukládání do 
vyrovnávací paměti v reálném 
čase a optimalizací přidělování 
vyrovnávací paměti mezi 
čtením a zápisem. Díky tomu 
disk automaticky přiděluje více 
mezipaměti čteným datům, takže 
je omezeno zahlcování a celkový 
výkon se zvýší.

Bezkonkurenční pětiletá 
omezená záruka
Naši konstruktéři se především 
snaží chránit vaše data. Odráží se 
v bezkonkurenční pětileté omezené 
záruce, kterou ručíme za všechny 
pevné disky WD Black. Náš úspěch 
spočívá v tom, že neustále uvádíme 
na trh technologie nové generace 
a současně poskytujeme na tyto 
produkty bezkonkurenční pětiletou 
omezenou záruku. Pevné disky  
WD Black jsou testovány dle vyšších 
standardů než konvenční pevné 
disky. Jsou vystaveny namáhavým 
a agresivním dlouhodobým 
zkouškám. Naším cílem je inovace, 
zdokonalování a zvyšování výkonu 
pevných disků.

ROzhRAní PROVEDEní RyChlOsT OTáčEk VyROVnáVACí PAměť
SATA 6 Gb/s 3,5 palce 7200 ot./min. 64 MB

mODEly kAPACiTy OmEzEná záRukA
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 roky

Disk WD Black je součástí kompletní řady interních pevných disků společnosti WD.

Každodenní použití Kapacita Výkon Sledovací systémyNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


