
Inspiráló teljesítmény és kapacitás

Nagy felbontás a valósághű környezetért 

Iparágvezető korlátozott jótállás

A legújabb generációs WD Black meghajtóink még 
nagyobb teljesítményt biztosítanak, ami tovább tökéletesíti 
a számítógépes játékélményt. Ezek a meghajtók,  
a korábbi generációikhoz képest sokkal jobb és fejlettebb 
funkciókkal rendelkeznek annak érdekében, hogy még 
jobban maximalizálni tudják a rendszer teljesítményét, 
lehetővé téve ezzel az Ön számára azt, hogy sokkal több 
öröme teljen az alkotásban, és kevesebb időt kelljen várnia.

WD Black™

Nagy teljesítményű tároló

Amikor a teljesítmény 
találkozik a kapacitással.

Bővebb információk  
a WD Black meghajtókról



WD Black
Nagy teljesítményű tároló

Termékjellemzők

   Műszaki leírás

A Western Digital, a WD és a WD embléma a Western Digital Technologies, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei; A WD Blue, a WD Green, a WD Black, a WD Red, a WD Purple és a StableTrac a Western Digital Technologies, Inc. 
védjegye; Az itt említett jelzések más cégek tulajdonai lehetnek. A képeken nem feltétlenül a tényleges termék látható. Nem mindegyik termék áll rendelkezésre a világ minden területén. A termék és a csomagoláson szereplő specifikáció értesítés nélkül 
módosítható. A jótállás régiónként eltérő lehet. Részletekért látogasson el ide: http://support.wdc.com/warranty. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 

A tárolási kapacitásban használt méretek: egy gigabájt (GB) = egy milliárd bájt, egy terabájt (TB) = egybillió bájt. A teljes rendelkezésre álló kapacitás az üzemi környezettől függően változik. Adatátviteli sebességek vagy csatolók: 
megabájt per szekundum (MB/s) = egymillió bájt másodpercenként és gigabit per szekundum (Gb/s) = egymilliárd bit másodpercenként.
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Inspiráló teljesítmény és kapacitás
A kreatív szakmában dolgozók,  
a játékokat használók és mindazok 
számára, akik a legjobbat igénylik, 
a meghajtók egy új generációját 
kínáljuk, amely kibővíti a számítógépes 
játszóteret. A legújabb WD Black asztali 
meghajtók kibővített funkciókkal 
rendelkeznek, amelyek maximalizálják 
a rendszer teljesítményét, így Ön  
azzal töltheti az idejét, amit szeret,  
nem pedig várakozással.  
A WD Black meghajtókat arra 
terveztük, hogy intenzívebbé tegyék 
a számítógéphasználat élményét 
a hatalmas kapacitás és szédítő 
teljesítmény által, valamint kitágítva  
a testreszabhatóság határait.

Nagy felbontás a valósághű 
környezetért
A különösen nagy teljesítményű és 
kapacitású WD Black meghajtó egy 
nagyfelbontású vezérlővel (HRC) 
rendelkezik, valamint továbbfejlesztett 
architektúrával, ami megnövelt 
adatpontosságot eredményez a teljes 
merevlemez-meghajtón. Ez különösen 
hatékony reagálóképességet biztosít, 
amely a nagy felbontású környezetet 
egy magasabb szintre emeli.

Okosabb, mint az átlagos meghajtók
A felső kategóriás komponensekkel 
rendelkező nagyteljesítményű és 
munkaállomás számítógépek  
gyakran olyan vibrációt és zajt  
bocsátanak ki, amely csökkentheti  
a merevlemez-meghajtó pontosságát 
és teljesítményét. Még a piacon 
kapható legjobb számítógépházak 
sem mindig képesek ezt kompenzálni. 
A WD Black merevlemez-
meghajtók új generációja olyan 
vibrációszabályzó technológiával 
(VCT) rendelkezik, amely lehetővé 
teszi, hogy a meghajtón belül 
lévő lemez alkalmazkodni tudjon 
bármilyen beépítési problémához 
vagy vibrációs környezethez, amely 
a számítógépházban felmerülhet, 
ennek eredményeképpen 
megnövekszik az adatpontosság, 
a teljesítmény és a hosszú távú 
megbízhatóság. Egyszerűbben 
kifejezve: többet, gyorsabban és 
hosszabb ideig játszhat.

Stabilizált nyomkövetés
A vibráció szabályzó technológia 
(VCT) mellett a WD Black StableTrac™ 
technológiával is rendelkezik, amely  
a meghajtón belül lévő motortengelyt 
mindkét végén rögzíti, ezzel 
csökkentve a rendszer által okozott 
vibrációt. A StableTrac stabilizálja 
a belső lemezeket, ami az adott 
szektorban pontosabb nyomkövetést 
eredményez olvasás és írás közben, 
így növekszik a teljesítmény.  
(2 terabájtos vagy nagyobb modellek)

Megőrizzük a pillanatot 
A képalkotási folyamatok során 
a legrosszabb, ami történhet, ha 
adatokat vesztünk el a tápfeszültség 
ingadozása vagy kimaradása miatt.  
A WD Black merevlemez-meghajtók 
új generációja egy veszteség védelmi 
technológiával (CPT) rendelkezik, 
amely segítséget nyújt a védelemben, 
és csökkenti a potenciális 
adatvesztési problémák előfordulását 
áramkimaradás vagy -ingadozás 
esetén. Mindent összevetve  
a veszteség védelmi technológiával 
időt és pénzt takarít meg a projektjén. 

Hatékony kettős feldolgozás
Ha feldolgozási teljesítményről van  
szó, a nagyobb mindig jobb.  
A WD Black kétmagos processzorral 
rendelkezik, amely kétszer akkora 
feldolgozási sebességet jelent  
a maximális teljesítmény érdekében. 
Kiegészítő funkcióként a WD 
dinamikus cache technológiája azáltal 
növeli a teljesítményt, hogy valós 
időben javítja a cache algoritmusok 
hatékonyságát, és optimalizálja az 
olvasás és írás közötti cache kiosztást. 
Ennek eredményeképpen a meghajtó 
automatikusan nagyobb cache 
memóriát oszt ki adatírásra, ami 
csökkenti az adattorlódást és növeli  
a teljesítményt.

Iparágvezető 5 éves korlátozott 
jótállás
Mérnökeink elkötelezettek adatainak 
védelme iránt. Ezt a szenvedélyüket 
tükrözi az iparágvezető 5 éves 
korlátozott jótállás, amely 
minden WD Black meghajtónkra 
érvényes. Sikerünk kulcsa azon 
képességünk, hogy folyamatosan 
új generációs technológiákat 
fejlesztünk ki, valamint az, hogy 
a termékeinket az iparágvezető 
5 éves korlátozott jótállásunkkal 
támogatjuk. A WD Black meghajtókat 
magasabb színvonalú teszteknek 
vetjük alá, mint a hagyományos 
merevlemez-meghajtókat, amely 
szigorúbb, agresszívebb és 
hosszabb időtartamú teszteket 
jelent. Ez a lényege a merevlemez-
meghajtóinkkal kapcsolatos 
innovációnknak, fejlesztéseinknek és 
szenvedélyünknek.

CSaTOló KIvITel FOrDulaTSzáM GyOrSíTóTár
SATA 6 GB/s 3,5 hüvelyk 7200 RPM 64 MB

MODelleK TeljeSíTMéNyeK KOrláTOzOTT jóTálláS
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 év

a WD Black a WD teljes belső merevlemez-meghajtó választéknak része.

Mindennapos Kapacitás Teljesítmény FelügyeletNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


