
WD Black2
™

Unidade dupla

O poder de duas,  
inspirado por você.

Desempenho profissional

Shift-Technology™

Garantia limitada de 5 anos líder do setor

Apresentação da unidade dupla WD Black2,  
um dispositivo de armazenamento 
revolucionário especialmente para  
o entusiasta moderno, independentemente 
de ser um profissional criativo, um jogador  
ou um construtor de PCs. A WD Black²  
é a fusão de uma unidade de estado sólido 
totalmente acessível para seu sistema 
operacional e uma unidade de disco rígido 
de capacidade generosa para seus dados 
pessoais e arquivos grandes.



Unidade dupla  

WD Black2 

Funcionalidades do produto

O poder de duas
A WD redefiniu o PC com a próxima grande 
coisa no armazenamento de desempenho 
ultrarrápido. A unidade dupla WD Black² 
é uma abordagem de evolução para um 
mercado de armazenamento híbrido e estado 
sólido de compromisso. Ela é uma solução 
de atualização essencial para seu PC de 
unidade simples, acionada pela energia de 
dois e inspirado por você.

Inspirada por você
Seus pedidos para tornar a vida do PC 
melhor, mais rápida e mais divertida foram  
escutados. Nós aceitamos o desafio  
e tornamos isso nossa missão para projetar  
uma solução que forneça a melhor 
experiência de PC. A unidade dupla WD  
Black² resolve suas limitações de 
armazenamento e adiciona velocidade 
verdadeira de SSD de alto desempenho  
a seu PC. A unidade dupla WD Black²  
é a unidade que você esperava, inspirada 
por, e criada especificamente para, 
entusiastas como você.

Capacidade móvel massiva
A WD Black² oferece uma vantagem de 
custo baixo por gigabyte comparativamente 
à concorrência de estado sólido. Com uma  
unidade de disco rígido com uma capacidade 
generosa de 1 TB, a WD Black² também  
possui uma unidade de estado sólido 
totalmente acessível de 120 GB. O resultado 
é a primeira solução de armazenamento de 
unidade dupla de 2,5 polegadas do mundo.

Desempenho profissional
A WD Black² é criada pela fusão de dois 
dispositivos de armazenamento de classe 
mundial em uma unidade dupla para criar 
a melhor experiência de PC. Arranque mais 
rápido para seu sistema operacional com 
a velocidade de SSD nas pontas de seus 
dedos. A WD Black² possui processos 
inovadores flash NAND de 20 nm com 
eficiência de energia notável que estão 
estabilizados para redefinirem o que  
é possível na indústria de armazenamento.  
O desempenho de SSD pode degradar-se  
quando as capacidades totais são 
alcançadas, o que é uma preocupação 
principal para usuários de SSD. Nós criamos 
nossa solução de unidade dupla para resolver 
este problema. Você pode mover seus dados 
maiores para a unidade de disco rígido de 
1 TB, aumentando imensamente a vida de 
MLC NAND e mantendo um desempenho 
otimizado. Isso é o que você tem pedido  
e que finalmente existe.

Compatível
Nossa unidade dupla revolucionária WD 
Black² foi projetada para uso na maioria das  
baias de unidade de 9,5 mm/2,5 polegadas.

Shift_Technology
A Shift_Technology da WD Black² está 
preparada para trabalho árduo desde a linha 
de arranque com firmware aprimorado e 
algoritmos melhorados para gerenciamento 
de dados e desempenho mais rápido. Isso 
permite que você efetue a migração de 
arquivos de dados maiores para a unidade 
de disco rígido e que forneça a sua SSD 
menos arrastamentos do sistema, o que 
incrementa a resistência global e o período 
de funcionamento da SSD. Com menos 
cache envolvida, há menos tempo de espera 
e mais tempo aproveitando as coisas que 
você gosta mais.

Finura de perfeição
Resistente a altas temperaturas, choques  
e vibrações, a WD Black² combina  
a agilidade e confiabilidade em um tamanho 
de unidade dupla evolutivo. O firmware 
avançado e os algoritmos inteligentes ajudam 
no aumento do desempenho, resultando em 
temperaturas mais frias com operação quase 
inaudível.

Você assume o controle
Com a WD Black² a decisão é sua. Mais 
segura do que usar uma SSD como seu 
único dispositivo de armazenamento 
principal, agora você consegue salvar seus 
dados na unidade de disco rígido de 1 TB, 
ou dividir os dados entre as duas. Duplique 
os dados de sua SSD para a unidade de 
disco rígido e exclua a necessidade de 
armazenamento grande na nuvem ou de 
planos dispendiosos de terceiros. Assuma 
o controle total e gerencie o local de seus 
dados pessoais.

Garantia limitada de 5 anos líder 
do setor
Dedicada inflexivelmente para seus dados, 
a unidade dupla WD Black² tem a mesma 
garantia limitada de 5 anos líder na indústria 
das outras unidades de armazenamento de 
desempenho. As unidades WD Black são 
o reflexo da inovação e paixão de nossos 
engenheiros, e passam por um período de 
testes mais vigorosos e agressivos durante 
um período de tempo maior que as opções 
de armazenamento convencionais. 

   Especificações do produto

Western Digital, WD e o logotipo WD são marcas comerciais registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países; e WD Black², WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red e Shift_Technology são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos 
EUA e em outros países. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Quando utilizado para velocidade de 
transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.
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InTErFaCE: FaTOr DE FOrma TIPO DE armaZEnamEnTO
SATA 6 Gb/s 2,5 polegadas Unidade dupla

mODElOS CaPaCIDaDES GaranTIa lImITaDa
WD1001X06XDTL 120 GB SSD + 1 TB HDD 5 anos

a WD Black2 forma parte de uma linha completa de unidades de disco rígido internas da WD.

WD Red™

  
Armazenamento NAS

WD Black™

  
Armazenamento de  
desempenho

WD Blue™ 

Armazenamento diário
WD Green™

  
Armazenamento frio e silencioso


