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Externí pevné disky

Zálohování a ukládání  
nové generace

Dvojí kompatibilita s rozhraním USB 3.0 i USB 2.0

WD SmartWare™ visual backup

Hardwarové šifrování, ochrana heslem 

Světová jednička v oblasti prodeje externích 
pevných disků poskytuje konektivitu rozhraní 
USB 2.0 i USB 3.0. Je tak zachována kompatibilita 
se současnými systémy a přesto nabízí vysokou 
rychlost do budoucna. Ochrana dat je zajištěna 
prostřednictvím softwaru Visual backup  
a omezením přístupu heslem s technologií 
hardwarového šifrování. Tento elegantní disk  
lze úhledně uložit na poličku k ostatním 
jednotkám řady My Book. 
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My Book Essential
Externí pevné disky

Vlastnosti produktu

Technické údaje produktu

Dvojí konektivita s rozhraním  
USB 3.0 i USB 2.0 
Jednotka poskytující univerzální 
kompatibilitu dneška a rychlost nové 
generace zítřka. Používejte zařízení 
s rozhraním USB 2.0 nyní a až budete 
připraveni, přejděte na rychlost 
technologie rozhraní USB 3.0. 

Až 3x vyšší přenosová rychlost 
Při připojení k portu SuperSpeed USB 3.0 
tato jednotka umožňuje třikrát rychlejší 
přístup a uložení souborů než rozhraní 
USB 2.0. Dvouhodinový film v kvalitě HD 
lze přenést za pouhé tři a půl minuty místo 
13 minut.*

*Kompatibilita může záviset na konfiguraci 
hardwaru a operačním systému uživatele.

Kvalita produktů WD v každém 
ohledu 
Miliony lidí po celém světě již přes 20 let 
důvěřují při ukládání dat pevným diskům 
společnosti WD. Jsme úspěšní, protože 
rozumíme důležitosti vašich dat a naším 
nejdůležitějším záměrem je udržet vaše 
data v bezpečí. 

Software WD SmartWare 
Získáte kontrolu nad zálohováním. 
Nainstalujte si všechny funkce, zvolte si 
jen ty součásti, které preferujete, nebo si 
zvolte možnost používat zařízení zcela bez 
softwaru. 

Automatické nepřetržité zálohování
Probíhá tiše na pozadí, aby s minimem 
počítačových prostředků chránilo data. 
Soubor bude zálohován ihned po jeho 
přidání či změně.

Ochrana osobních údajů heslem
S vědomím, že vaše data jsou chráněna 
před neoprávněným přístupem heslem  
a šifrováním, můžete být v klidu.*

*Dostupný je i model s deaktivovaným šifrováním.

Šetrnost k životnímu prostředí 
Kvůli minimalizaci odpadu byl použit 
malý obal z recyklovaných materiálů. 
Doporučujeme jej recyklovat.

Rozhraní USB 3.0 umožňuje až 3x rychlejší přenos souborů než 
rozhraní USB 2.0*

*Při připojení k rozhraní USB 2.0 bude přenos dat probíhat při rychlosti rozhraní USB 2.0.

S rozhraním USB 3.0 41 sekund

500 fotografií

S rozhraním USB 2.0 1 minuta 53 sekund

S rozhraním USB 3.0 3 minuty 11 sekund

2000 skladeb

S rozhraním USB 2.0 7 minut 42 sekund

S rozhraním USB 3.0 3 minuty 32 sekund

2hodinový film v rozlišení HD

S rozhraním USB 2.0 13 minut 28 sekund

ROZHRAní ROZMěRy KOMpATiBiliTA SySTéMU KApAciTy A MODely
USB 3.0 (zpětně kompatibilní s rozhraním 
USB 2.0)

Výška: 
Hloubka: 
Šířka: 
Hmotnost: 

165 mm 
135 mm
48 mm
1,18 kg

Formátování NTFS pro systémy 
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7

Vyžaduje formátování pro systémy 
Mac OS® X Leopard®, Snow Leopard® 

3 TB
2 TB

1.5 TB
1 TB

WDBACW0030HBK 
WDBACW0020HBK
WDBACW0015HBK
WDBACW0010HBK

OBSAH BAlení pROVOZní TecHnicKé úDAje OMeZená ZáRUKA
Externí pevný disk
Kabel USB
Adaptér napájení
Software WD SmartWare
Rychlá instalační příručka

Rychlost přenosu dat1: Až 480 Mb/s v režimu 
USB 2.0 a až 5 Gb/s v režimu USB 3.0

Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota: -20 °C až 65 °C
1K zajištění plného výkonu rozhraní SuperSpeed USB je 
vyžadován konektor USB 3.0 host a certifikovaný kabel USB 3.0.

2 roky 
2 roky
3 roky
3 roky

Amerika
EMEA
APAC
Japonsko

Western Digital, WD, logo WD, My Book a Put Your Life On It jsou registrované ochranné známky v USA a jiných zemích; My Book Essential a WD SmartWare jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. Ostatní zde zmíněné 
známky jsou majetkem jiných společností. Zobrazené fotografie se mohou lišit od skutečných produktů. Některé produkty nejsou dostupné ve všech zemích světa. Technické parametry všech produktů a obalů mohou být bez upozornění změněny. 
Doba omezené záruky závisí na zemi, ve které byl produkt zakoupen. Bližší informace o smluvních podmínkách omezené záruky a seznam konkrétních zemí v těchto regionech naleznete na adrese http://support.wdc.com/warranty.
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Co se týče kapacity úložiště, jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtů, jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů, 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; gigabajt za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bajtů za sekundu.
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