
Inspirerende prestaties en capaciteit

Hoge resolutie voor een HD-wereld 

Toonaangevende beperkte garantie in de sector

Onze geheel nieuwe generatie WD Black-stations 
biedt verbeterde prestaties waarmee de ervaring 
in uw pc-speelomgeving wordt uitgebreid.  
Deze hoogpresterende stations bieden 
verbeterde functies ten opzichte van de vorige 
generatie voor maximale systeemprestaties 
waardoor u meer plezier hebt in het creëren en 
minder tijd besteedt aan wachten.

WD Black™

Opslag met hoge prestaties

Waar prestaties  
en capaciteit samen  
komen.

Meer informatie over 
WD Black



WD Black
Opslag met hoge prestaties

Productkenmerken

   Productspecificaties

Western Digital, WD en het WD-logo zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen. absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple en StableTrac zijn merken van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken 
in dit document behoren toe aan andere bedrijven. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van het feitelijke product. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande 
kennisgeving. De garantie verschilt per regio. Ga voor meer informatie naar http://support.wdc.com/warranty. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 

De gebruikte eenheden voor opslagcapaciteit zijn één gigabyte (GB) = één miljard bytes en één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of aansluiting betekent megabyte per 
seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.

2178-800058-G00 feb 2014

Inspirerende prestaties en 
capaciteit
Voor creatieven, spelers en wie ook 
maar het beste van het beste wil, 
hebben we de volgende generatie 
harde schijven gebouwd om uw 
pc-speelomgeving te vergroten. 
De nieuwste WD Black-harde 
schijven voor bureaucomputers 
bieden verbeterde functies die de 
systeemprestaties maximaliseren. 
Zo besteedt u meer tijd aan wat  
u leuk vindt en minder aan wachten. 
WD Black is ontworpen voor een 
intensievere pc-ervaring met royale 
capaciteit en ongelooflijke prestaties. 
Zo worden de grenzen van 
personalisering verder opgerekt.

Hoge resolutie voor een HD-
wereld
Onder zijn atletische voorkomen  
van prestaties en capaciteit kent  
WD Black een nieuwe High 
Resolution Controller (HRC- 
controller met hoge resolutie) 
met een verbeterd architecturaal 
ontwerp. Het resultaat is verbeterde 
gegevensprecisie over de hele harde 
schijf. Dit vertaalt zich in superieure 
responsiviteit waarmee uw HD-
wereld zich naar het volgende niveau 
kan ontplooien.

Slimmer dan het gemiddelde 
station
Pc's voor prestaties en werkstations 
met topcomponenten produceren 
vaak trillingen en geluid die de 
precisie en prestaties van uw  
harde schijf kunnen beïnvloeden. 
Zelfs het beste chassis op de markt 
kan dit niet altijd compenseren.  
De nieuwe generatie WD Black-harde 
schijven beschikt over Vibration 
Control Technology (VCT-  
trillingsbeveiligingstechnologie) 
waardoor de schijven binnen het 
station zich aanpassen aan eventuele 
ophangingsproblemen of trillingen 
binnen uw behuizing. Hierdoor krijgt 
u betere gegevensnauwkeurigheid, 
prestaties en betrouwbaarheid op 
de lange duur. Eenvoudig gezegd 
betekent dit dat u harder, sneller en 
langer kunt spelen.

Actie komt samen met stabiele 
tractie
Naast VCT (Vibration 
Control Technology- 
trillingscontroletechnologie) beschikt 
WD Black ook over StableTrac™-
technologie, die de motoras binnen 
het station aan beide einden vastzet, 
zodat het systeem nog minder 
trillingen kan produceren. StableTrac 
stabiliseert op betrouwbare manier 
de platen binnenin, waardoor 
binnen een bepaalde sector het 
volgen tijdens lezen en schrijven 
nauwkeuriger wordt en de prestaties 
verbeteren. (2 TB-modellen en hoger)

Uw momenten beveiligen 
Het ergste wat er tijdens een 
renderproces kan gebeuren, 
is verlies van gegevens door 
spanningsschommelingen of 
spanningsverlies. De nieuwe 
generatie WD Black-harde 
schijven is voorzien van Corruption 
Protection Technology (CPT- 
beschadigingsbeveiligingstechnologie); 
deze beschermt en beperkt mogelijke 
problemen met gegevensverlies door 
spanningsuitval. CPT kan u tijd en geld 
besparen bij uw projecten. 

Efficiënte dubbele verwerking
Als het op verwerkingskracht aankomt, 
is meer altijd beter. WD Black heeft 
een tweekernsprocessor die twee keer 
zoveel verwerkingskracht biedt voor 
maximale stationsprestaties. WD's 
Dynamic Cache Technology biedt 
nog meer waarde door de prestaties 
te vergroten met verbeterde echttijd-
cache-algoritmen en geoptimaliseerde 
cachetoewijzing tussen lees- en 
schrijfbewerkingen. Zo wijst het station 
automatisch meer cache toe voor 
het lezen van gegevens, waardoor 
gegevensopstoppingen worden 
verminderd en de algehele prestaties 
worden verbeterd.

Toonaangevende beperkte 
garantie in de sector van 5 jaar
Onze technici hebben een 
compromisloze toewijding aan het 
veilig houden van uw gegevens. 
Deze passie wordt weerspiegeld  
in de 5 jaar beperkte garantie, 
de beste in de sector. Wij staan 
achter al onze WD Black-stations. 
Het bewijs van ons succes ligt in 
onze mogelijkheid om voortdurend 
technologieën van de volgende 
generatie te leveren. We kunnen dan 
ook achter deze producten staan 
met een beperkte garantie van  
5 jaar, de beste in de sector. 
WD Black is getest tegen een 
hogere norm dan conventionele 
harde schijven met zwaardere en 
aggressievere tests gedurende 
een langere periode. Dit is ons 
verhaal van innovatie, verfijning en 
passie voor hoogpresterende harde 
schijven.

AAnSlUITIng FormAAT DrAAISnElHEID CACHE
SATA 6 Gb/s 3,5 inch 7200 TPM 64 MB

moDEllEn CAPACITEIT BEPErkTE gArAnTIE
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 jaar

WD Black maakt deel uit van het volledige aanbod aan interne harde schijven van WD.

Elke dag Capaciteit Prestaties BewakingNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


