
My Book®

Studio™

Skrivebordsmodeller

I helstøpt metall.
Rask og sikker.

Ultra-raskt USB 3.0-grensesnitt 

Premium metallkapsling

Kompatibel med Apple® Time Machine®

 

My Book Studio har en lynrask  
USB 3.0-ytelse, massiv kapasitet og en 
høykvalitets aluminimumskapsling som er det 
perfekte tilbehøret til din Mac®. Kompatibilitet 
med Apple Time Machine gjør at det er 
enkelt og raskt å foreta sikkerhetskopiering. 
Passordbeskyttet med maskinvarebasert 
kryptering sørger for at dataene dine er 
private. Det er det ideell alternativet for 
krevende grafiske profesjonelle.



My Book Studio
Skrivebordsmodeller

Produktegenskaper

Produktspesifikasjoner

Varmespredende, kjølig 
aluminiumskapsling.
Aluminiumskapslingen er et perfekt 
komplement til din Mac, og det stilige 
boklignende designet gjør det mulig at to 
eller flere My Book kan settes ved siden 
av hverandre, på samme måte som bøker 
på en hylle.

Ultra-rask 
overføringshastigheter 
Lagre og få tilgang til dataene  
i topp hastighet med det raske  
USB 3.0-grensesnittet. Overfører en 
HD-film i hele sin lengde på under  
5 minutter.

Ytelsen kan variere avhengig av brukerens 
maskinvare og systemkonfigurasjon.

Høy kapasitet 
Med en kapasitet på opp til 4 TB så er 
det masse med plass til alle de forskjelli-
ge kapitlene i det digitale livet ditt. 

Formatert med HFS+ logget
Fungerer rett ut av esken på  
Mac OS® X 10.6.5 eller nyere.  
Kan enkelt bli omformatert for  
bruk sammen med Windows®.

Passordbeskyttelse
WD Security™ gir deg ro i visshet om at 
dataene dine er beskyttet mot uautorisert 
tilgang med passordbeskyttelse og 
maskinvarebasert kryptering. 

WD Drive Utilities™

Registrer harddisken din, start 
diagnostisering og mer ved hjelp av  
WD Drive Utilities.

Metallkapsling

GRenSeSnItt DIMenSjoneR SySteMkoMPatIbIlItet kaPaSIteteR oG MoDelleR
USB 3.0
USB 2.0

Høyde: 
Dybde: 
Bredde: 
Vekt: 

165 mm (6,5 tommer) 
135 mm
48 mm (1,9 tommer)
1,18 kg

Mac OS X 10.6.5 eller nyere

Krever omformatering for bruk sammen 
med Windows

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBHML0040HAL
WDBHML0030HAL
WDBHML0020HAL
WDBHML0010HAL

Pakken InneHolDeR DRIFtSSPeSIFIkaSjoneR beGRenSet GaRantI
Stasjonær harddisk
USB-kabel
Strømadapter
WD Security
WD Drive Utilities
Hurtiginstallasjonsveiledning

Dataoverføringshastighet:1 
Opp til 5 Gb/s i USB 3.0-modus
Opp til 480 Gb/s i USB 2.0-modus
1  En USB 3.0-port og USB 3.0-kabel er nødvendig for å kunne oppnå 

SuperSpeed USB 3.0-hastighet. 
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Western Digital, WD, WD-logoen og My Book er registrerte varemerker som tilhører Western Digital Technologies, Inc. i USA og andre land. My Book Studio, WD Security og WD Drive Utilities er varemerker som tilhører Western Digital Technologies, Inc. i USA og andre land.  
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Når det gjelder lagringskapasitet, én terabyte (TB) = én billion bytes. Total tilgjengelig kapasitet avhenger av driftsmiljøet. Som benyttet for overføringshastighet eller -grensesnitt, megabyte per sekund (MB/s) = Én million bytes per sekund, og gigabit per sekund (Gb/s) = Én milliard biter 
per sekund.
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