
My Book®

Studio™

Desktopopslag

Volledig van metaal.
Snel en veilig.

Ultrasnelle USB 3.0-verbindingsmogelijkheden 

Eersteklas metalen behuizing

Compatibel met Apple® Time Machine®

 

Het desktopstation My Book Studio biedt 
bliksemsnelle USB 3.0-prestaties, enorme 
capaciteit en een eersteklas aluminium 
behuizing die uw Mac® perfect aanvult.  
De compatibiliteit met Apple Time Machine 

maakt back-ups snel en eenvoudig. 
Wachtwoordbescherming en hardwarematige 
versleuteling beschermen uw gegevens.  
Het is het ideale station voor veeleisende 
grafische professionals.
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My Book Studio
Desktopopslag

Productkenmerken

Productspecificaties

Aluminium behuizing die warmte 
afvoert en koel aanvoelt
De eersteklas aluminium behuizing past 
perfect bij uw Mac-computer en dankzij 
het slanke ontwerp in boekvorm kunnen 
twee of meer My Book-stations netjes 
naast elkaar worden gezet als boeken op 
een plank.

Supersnelle 
overdrachtssnelheden 
Gegevens opslaan en openen  
met topsnelheden dankzij de  
hoge prestaties van de  
USB 3.0-verbindingsmogelijkheden.  
Draagt een volledige HD-film over  
in minder dan vijf minuten.

De prestaties zijn afhankelijk van de hardware- 
en softwareconfiguraties van de gebruiker.

Opslag met hoge capaciteit 
Met een capaciteit tot 4 TB is er meer 
dan genoeg ruimte voor alle hoofdstuk-
ken van uw creatieve leven. 

Geformatteerd als HFS+ 
Journaled
Functioneert zo uit de doos met uw 
Mac OS® X 10.6.5-systeem of hoger. 
Kan eenvoudig opnieuw worden 
geformatteerd voor gebruik met 
Windows®-besturingssystemen.

Wachtwoordbeveiliging
WD Security™ zorgt voor gemoedsrust 
in de wetenschap dat uw gegevens zijn 
beschermd met wachtwoordbeveiliging 
en hardwarematige versleuteling. 

WD Drive Utilities™

Gebruik WD Drive Utilities onder  
andere om uw schijf te registreren  
en diagnostiek uit te voeren.

Volledig metalen behuizing

AAnSlUitinG AFmetinGen SySteemcOmPAtibiliteit cAPAciteit en mODellen
USB 3.0
USB 2.0

Hoogte: 
Diepte: 
Breedte: 
Gewicht: 

165 mm (6,5 inch) 
135 mm (5,3 inch)
48 mm (1,9 inch)
1,18 kg (2,6 lbs)

Mac OS X 10.6.5 of hoger

Moet opnieuw worden geformatteerd 
voor Windows-besturingssystemen

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBHML0040HAL
WDBHML0030HAL
WDBHML0020HAL
WDBHML0010HAL

inHOUD VAn Het PAkket beStUrinGSSPeciFicAtieS bePerkte GArAntie
Desktop-harde schijf
USB-kabel
Netadapter
WD Security
WD Drive Utilities
Snelle installatiehandleiding

Gegevensoverdrachtssnelheid:1 
Tot 5 Gb/s in USB 3.0-modus
Tot 480 Mb/s in USB 2.0-modus
1  Voor het behalen van de SuperSpeed USB 3.0-snelheid zijn een  

USB 3.0-host en gecertificeerde USB 3.0-kabel nodig. 
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Western Digital, WD, het logo van WD en My Book zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en in andere landen; My Book Studio, WD Security WD Drive Utilities zijn merken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en in andere landen. 
Andere merken kunnen genoemd zijn die eigendom zijn van andere bedrijven. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties kunnen worden 
gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De termijn van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. Bezoek onze website op http://support.wdc.com/warranty voor informatie over de voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een 
lijst met de specifieke landen in de regio's.
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Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent 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.
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