
Επιδόσεις και χωρητικότητα που σας εμπνέουν

Υψηλή ανάλυση για έναν κόσμο υψηλής ευκρίνειας 

Κορυφαία στον κλάδο περιορισμένη εγγύηση

Όλες οι νέες μας μονάδες WD Black της επόμενης 
γενιάς παρέχουν βελτιωμένες επιδόσεις που 
απογειώνουν την ψυχαγωγική σας εμπειρία στον 
υπολογιστή σας. Οι συγκεκριμένες μονάδες υψηλών 
επιδόσεων προσφέρουν βελτιωμένες δυνατότητες 
σε σύγκριση με τις μονάδες της προηγούμενης 
γενιάς για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του 
συστήματος και σας δίνουν τη δυνατότητα να 
δημιουργήσετε απολαμβάνοντας καλύτερη 
ψυχαγωγία με μειωμένο χρόνο αναμονής.

WD Black™

Μονάδες αποθήκευσης 
υψηλών επιδόσεων

Εκεί όπου οι επιδόσεις 
συναντούν τη χωρητικότητα.

Μάθετε περισσότερα για 
τις μονάδες WD Black.



WD Black
Μονάδες αποθήκευσης  
υψηλών επιδόσεων

Δυνατότητες προϊόντος

Προδιαγραφές προϊόντος

Οι ονομασίες Western Digital και WD και το λογότυπο της WD είναι σήματα κατατεθέντα της Western Digital Technologies, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple και StableTrac είναι εμπορικά σήματα της 
Western Digital Technologies, Inc. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε κάθε περιοχή της υφηλίου.  
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Επιδόσεις και χωρητικότητα που 
σας εμπνέουν
Αν είστε δημιουργός, αν αγαπάτε 
τα παιχνίδια και αν επιζητείτε ό,τι 
καλύτερο, φέραμε την επόμενη γενιά 
σκληρών δίσκων που απογειώνουν 
την ψυχαγωγική σας εμπειρία 
στον υπολογιστή σας. Οι νεότεροι 
επιτραπέζιοι σκληροί δίσκοι WD 
Black προσφέρουν βελτιωμένες 
δυνατότητες που μεγιστοποιούν τις 
επιδόσεις του συστήματος και σας 
δίνουν τη δυνατότητα να ασχολείστε 
με ό,τι αγαπάτε περισσότερο για 
μεγαλύτερα διαστήματα με μειωμένο 
χρόνο αναμονής. Οι μονάδες WD Black 
είναι σχεδιασμένες για να εντείνουν την 
εμπειρία σας στον υπολογιστή σας με 
άφθονη χωρητικότητα και απίστευτες 
επιδόσεις, ανεβάζοντας πολύ ψηλά 
τον πήχη της προσωπικοποίησης των 
δεδομένων σας.

Υψηλή ανάλυση για έναν κόσμο 
υψηλής ευκρίνειας
Κάτω από την πρωταθλητική επίδοση 
και τη χωρητικότητα των μονάδων WD 
Black κρύβεται ένας νέος ελεγκτήρας 
υψηλής ανάλυσης (High Resolution 
Controller (HRC)) με βελτιωμένη 
αρχιτεκτονική σχεδίαση, γεγονός που 
συνεπάγεται βελτιωμένη ακρίβεια 
δεδομένων σε κάθε σημείο του 
σκληρού δίσκου. Αυτό μεταφράζεται 
σε ανώτερη αποκριτικότητα που ωθεί 
τον υψηλής ευκρίνειας κόσμο σας να 
περάσει στο επόμενο επίπεδο.

Εξυπνότερες από τις μέσες μονάδες 
δίσκου
Οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων 
και οι σταθμοί εργασίας που διαθέτουν 
υπερσύγχρονα εξαρτήματα συχνά 
εκπέμπουν δονήσεις και θορύβους που 
ενδέχεται να μειώσουν την ακρίβεια 
και την επίδοση του σκληρού σας 
δίσκου. Ακόμη και τα καλύτερα πλαίσια 
στην αγορά δεν είναι πάντα σε θέση 
να αντισταθμίσουν τα προβλήματα 
αυτά. Η νέα γενιά σκληρών δίσκων 
WD Black διαθέτει την τεχνολογία 
ελέγχου δονήσεων (Vibration Control 
Technology (VCT)) που επιτρέπει 
στους δίσκους να προσαρμόζονται σε 
κάθε πρόβλημα στερέωσης ή συνθήκη 
δόνησης που παρουσιάζεται μέσα στη 
θήκη σας, γεγονός που συνεπάγεται 
υψηλότερου επιπέδου ακρίβεια 
δεδομένων, επίδοση και αξιοπιστία για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για να 
το θέσουμε πιο απλά, αυτό σημαίνει 
ότι μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια 
σας δυναμικότερα, ταχύτερα και για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εκεί που η δράση συναντά το 
σταθερό κράτημα.
Εκτός από την τεχνολογία ελέγχου 
δονήσεων (Vibration Control 
Technology (VCT)), οι μονάδες WD 
Black διαθέτουν και την τεχνολογία 
StableTrac™ μέσω της οποίας 
συγκρατείται ο άξονας του μοτέρ 
μέσα στη μονάδα και στα δύο άκρα 
βοηθώντας να μειωθούν οι πρόσθετες 
δονήσεις που προκαλούνται από το 
σύστημα. Με την τεχνολογία StableTrac 
σταθεροποιούνται αξιόπιστα οι 
μεταλλικές βάσεις των σκληρών δίσκων, 
γεγονός που συνεπάγεται ακριβέστερη 
ιχνηλάτηση σε κάποιον συγκεκριμένο 
τομέα κατά τις λειτουργίες ανάγνωσης 
και εγγραφής και προσφέρει αυξημένες 
επιδόσεις. (Μόνο σε μοντέλα 
χωρητικότητας 2 TB και άνω)

Προστασία των στιγμών σας 
Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να 
συμβεί στη διάρκεια μιας διεργασίας 
απόδοσης είναι η απώλεια δεδομένων 
λόγω διακύμανσης ή διακοπής της 
ισχύος. Η νέα γενιά σκληρών δίσκων 
WD Black διαθέτει την τεχνολογία 
προστασίας από αλλοίωση 
(Corruption Protection Technology 
(CPT)), που συμβάλλει στην 
προστασία και στον περιορισμό του 
ενδεχόμενου προβλήματος απώλειας 
δεδομένων κατά τη διακοπή ισχύος 
ή την απώλεια ισχύος στον σκληρό 
δίσκο. Συνολικά, με την τεχνολογία 
προστασίας από αλλοίωση μπορείτε 
να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα 
στο έργο σας. 

Αποδοτική διπλή επεξεργασία
Όσο μεγαλύτερη είναι η επεξεργαστική 
ισχύς τόσο καλύτερα. Οι μονάδες 
WD Black διαθέτουν επεξεργαστή 
διπλού πυρήνα που προσφέρει 
διπλάσια επεξεργαστική ισχύ για 
μεγιστοποίηση των επιδόσεων. 
Η τεχνολογία δυναμικής κρυφής 
μνήμης της WD (Dynamic Cache 
Technology) προσθέτει αξία και 
αυξάνει τις επιδόσεις βελτιώνοντας 
τους αλγορίθμους απόκρυψης 
σε πραγματικό χρόνο και 
βελτιστοποιώντας τον καταμερισμό 
της κρυφής μνήμης μεταξύ εργασιών 
ανάγνωσης και εγγραφής. Έτσι 
η μονάδα καταμερίζει αυτόματα 
περισσότερη κρυφή μνήμη για 
την ανάγνωση δεδομένων, οπότε 
μειώνεται η συμφόρηση των 
δεδομένων και αυξάνονται οι 
συνολικές επιδόσεις.

Κορυφαία στον κλάδο 5ετής 
περιορισμένη εγγύηση
Οι μηχανικοί μας έχουν μια «εμμονή» 
με τη διατήρηση της ασφάλειας των 
δεδομένων σας. Αυτό το πάθος 
αντικατοπτρίζεται στην κορυφαία 
στον κλάδο 5ετή περιορισμένη 
εγγύηση με την οποία καλύπτουμε 
όλες τις μονάδες WD Black.  
Η αποδεδειγμένη επιτυχία μας 
στηρίζεται στην ικανότητά μας να 
προσφέρουμε συνεχώς τεχνολογίες 
της επόμενης γενιάς και στη 
δυνατότητά μας να υποστηρίζουμε 
τα προϊόντα αυτά καλύπτοντάς τα 
με την κορυφαία στον κλάδο 5ετή 
περιορισμένη εγγύηση. Οι μονάδες 
WD Black υποβάλλονται σε πιο 
επίπονες και δυναμικές δοκιμές 
για μεγαλύτερη χρονική περίοδο 
με βάση υψηλότερα πρότυπα σε 
σύγκριση με τους παραδοσιακούς 
σκληρούς δίσκους. Αυτή είναι 
η ιστορία της καινοτομίας, της 
τελειοποίησης και του πάθους της 
εταιρείας μας για σκληρούς δίσκους 
υψηλών επιδόσεων.

ΔιΕΠΑφή ΠΑρΑγοντΑς μορφής τΑχΥτήτΑ ΠΕριςτροφής ΚρΥφή μνήμή (CaChe)
SATA 6 Gb/s 3,5 ιντσών 7200 RPM 64 MB

μοντΕλΑ χωρήτιΚοτήτΕς ΠΕριοριςμΕνή ΕγγΥήςή
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 έτη

οι μονάδες WD Black ανήκουν στην ολοκληρωμένη σειρά εσωτερικών σκληρών δίσκων.

Καθημερινή χρήση Χωρητικότητα Επιδόσεις Σύστημα επιτήρησηςNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


