
Kinerja dan kapasitas yang penuh inspirasi

Resolusi tinggi untuk dunia definisi tinggi 

Garansi yang paling terdepan di industri ini

Semua drive WD Black generasi terbaru kami 
memberikan kinerja yang ditingkatkan yang akan 
mempertinggi pengalaman di dalam PC Anda. 
Drive kinerja ini menawarkan fitur yang ditingkatkan 
dibandingkan generasi sebelumnya untuk 
memaksimalkan kinerja sistem, memungkinkan Anda 
untuk mendapatkan waktu yang menyenangkan dalam 
mencipta dengan waktu tunggu yang lebih sedikit.

WD Black™

Penyimpanan 
Berkinerja Tinggi

Di mana kinerja bertemu 
dengan kapasitas.

Pelajari selengkapnya 
tentang WD Black



WD Black
Penyimpanan Berkinerja Tinggi

Fitur Produk

   Spesifikasi Produk

Western Digital, WD, dan logo WD adalah merek dagang terdaftar dari Western Digital Technologies, Inc. di AS dan negara-negara lainnya; absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple, dan StableTrac adalah merek dagang dari Western Digital Technologies, Inc. 
Merek lain yang mungkin disebutkan di sini adalah milik perusahaan lain. Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari produk sebenarnya. Tidak semua produk dapat tersedia di semua kawasan. Semua spesifikasi produk dan kemasan dapat berubah tanpa pemberitahuan. 
Garansi bervariasi berdasarkan kawasan. Kunjungi http://support.wdc.com/warranty untuk mendapatkan rinciannya. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 

Sebagaimana digunakan untuk kapasitas penyimpanan, satu gigabyte (GB) = satu miliar byte, dan satu terabyte (TB) = satu trilyun byte. Total kapasitas yang dapat diakses bergantung pada lingkungan pengoperasian. Seperti yang digunakan untuk laju transfer atau antarmuka, 
satu megabyte per detik (MB/dtk) = satu juta byte per detik, dan gigabyte per detik (Gb/dtk) = satu miliar byte per detik.
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Kinerja dan kapasitas yang 
penuh inspirasi
Bagi para pencipta, gamer dan 
mereka yang menuntut hal yang 
terbaik, kami mengirimkan hard disk  
generasi terbaru untuk memperluas  
arena PC Anda. Hard disk desktop 
WD Black terbaru menawarkan 
fitur yang diperluas yang akan 
memaksimalkan kinerja sistem, 
memungkinkan Anda untuk 
menghabiskan lebih banyak waktu 
melakukan hal yang sangat Anda 
sukai serta waktu tunggu yang 
lebih sedikit. WD Black dirancang 
untuk mengintensifkan pengalaman 
PC Anda dengan kapasitas yang 
besar dan kinerja yang luar biasa, 
mendorong batas personalisasi.

Resolusi tinggi untuk dunia 
definisi tinggi
Dengan menggarisbawahi keatletisan 
dari kinerja dan kapasitas,  
WD Black memberi fitur High 
Resolution Controller (HRC) 
baru dengan desain arsitektural 
yang ditingkatkan, menghasilkan 
peningkatan presisi data di seluruh 
hard disk. Hal ini akan diterjemahkan 
menjadi responsivitas unggul yang 
mengubah dunia definisi tinggi Anda 
ke level berikutnya.

Lebih pintar dari drive rata-rata
PC kinerja dan stasiun kerja yang 
dilengkapi dengan komponen 
tingkat-tinggi seringkali 
memancarkan getaran dan akustik 
yang dapat mengurangi presisi  
dan kinerja hard disk Anda. Bahkan 
chasis terbaik di pasaran tidak selalu 
dapat mengkompensasi hal ini.  
Hard disk WD Black generasi 
baru memberikan fitur Vibration 
Control Technology (VCT) yang 
memungkinkan disk di dalam 
drive tersebut beradaptasi ke 
setiap masalah pemasangan atau 
kondisi getaran yang ada di dalam 
kasus Anda, yang menyebabkan 
peningkatan akurasi data, kinerja, 
dan keandalan seiring dengan 
berjalannya waktu. Secara 
sederhana, ini berarti Anda dapat 
bermain game dengan lebih sering, 
lebih cepat, dan lebih lama.

Tindakan bertemu dengan traksi 
yang stabil
Selain Vibration Control Technology 
(VCT), WD Black juga dilengkapi 
dengan Teknologi StableTrac™, 
yang mengamankan batang 
motor yang ada di dalam drive 
di kedua ujung untuk membantu 
mengurangi getaran tambahan 
yang dihasilkan sistem. StableTrac 
akan menstabilkan pelat yang ada 
di dalamnya, yang menyebabkan 
pelacakan yang lebih akurat dalam 
sektor tertentu selama operasi 
pembacaan dan penulisan dan 
mengirimkan peningkatan kinerja. 
(Model 2 TB dan di atasnya)

Melindungi momen Anda 
Hal terburuk yang bisa terjadi  
selama proses rendering adalah 
kehilangan data karena adanya 
fluktuasi daya atau kegagalan daya. 
Hard disk WD Black generasi baru 
dilengkapi dengan Corruption 
Protection Technology (CPT), 
yang akan membantu melindungi 
dan membatasi potensi masalah 
kehilangan data selama terjadi 
kegagalan daya atau kehilangan 
daya ke hard disk. Secara 
keseluruhan, Corruption Protection 
Technology dapat menghemat 
waktu dan uang Anda dalam 
mengerjakan proyek Anda. 

Pemrosesan ganda yang efisien
Saat berkaitan dengan kekuatan 
pemrosesan, pemrosesan yang lebih 
kuat selalu lebih baik. WD Black 
memberi fitur prosesor dual core 
yang menawarkan dua kali kekuatan 
pemrosesan untuk memaksimalkan 
kinerja drive. Menambahkan nilai  
tambahan, Dynamic Cache 
Technology dari WD meningkatkan 
kinerja dengan cara meningkatkan 
algoritme caching dalam waktu 
sebenarnya dan mengoptimalkan 
alokasi cache antara saat 
pembacaan dan penulisan. Hal ini 
menyebabkan drive secara otomatis 
mengalokasikan lebih banyak cache 
untuk membaca data, yang akan 
mengurangi kongesti data dan 
meningkatkan kinerja keseluruhan.

Garansi selama 5 tahun
Para engineer kami memiliki 
dedikasi tak kenal lelah untuk 
menjaga keamanan data Anda. 
Semangat ini dicerminkan dalam 
garansi selama 5-tahun yang 
terdepan dalam industri ini yang 
kami berikan untuk mendukung 
semua drive WD Black. Bukti 
keberhasilan kami terletak pada  
kemampuan kami untuk terus  
menerus memberikan teknologi 
generasi terbaru dan dalam 
kemampuan kami untuk 
mendukung produk-produk ini 
dengan cakupan garansi selama 
5-tahun yang terdepan dalam 
industri ini. WD Black diuji ke 
standar tertinggi dibandingkan 
dengan hard disk konvensional 
dengan pengujian yang lebih berat 
dan agresif selama periode waktu 
yang lebih lama. Ini adalah kisah 
inovasi, pemurnian, dan semangat 
kami untuk hard disk kinerja.

AnTARMuKA FAKToR benTuK KecePATAn PuTAR cAche
SATA 6 Gb/dtk 3,5 inci 7200 RPM 64 MB

ModeL KAPASiTAS MASA GARAnSi
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 tahun

Wd black adalah bagian dari rangkaian produk lengkap hard disk internal dari Wd.

Sehari-hari Kapasitas Kinerja PengawasanNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


