
My Book®

Essential™
HDs externos

Armazenamento  
e backup inteligentes

Backup automático e contínuo

Centro de controle do backup visual

Proteção de senha e criptografia em hardware

Nosso HD externo mais vendido, o My Book, 
é uma solução elegante de armazenamento 
de alta capacidade para todos os capítulos 
da sua vida digital. Nossa mais recente 
edição agora conta com um software de 
backup visual, contínuo, automático e fácil 
de usar, além de uma proteção de bloqueio 
de segurança.
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Um lugar seguro para uma vida 
tranquila.

Veja seu backup enquanto ele é feito
É ver para crer. O backup visual exibe 
seu conteúdo por categorias e mostra  
o andamento do seu backup. 

Protege seus dados automaticamente
Relaxe, seus dados estão seguros.  
O backup contínuo e automático fará uma 
segunda cópia instantaneamente sempre 
que você adicionar ou alterar um arquivo.

Traz de volta os arquivos perdidos 
sem qualquer esforço 
Recupera os seus dados valiosos na 
localização original, quer você tenha 
perdido todos os seus dados, apagado 
um arquivo ou simplesmente gravado 
em cima de um arquivo importante.

Assuma o controle
Personalize seu backup, ajuste  
a segurança da unidade, execute 
diagnósticos, gerencie as configurações 
de energia e muito mais a partir do 
centro de controle WD SmartWare.

Desenho otimizado
Deixamos esses premiados HDs ainda 
menores, mais compactos e mais 
elegantes.

Indicador de capacidade  
com luz
Veja rapidamente o espaço disponível 
no seu drive.

Controlador de energia
Os HDs externos My Book estão 
desenhados para economizar energia. 
A WD GreenPower Technology™ reduz 
o consumo interno de energia da 
unidade em até 30%, um modo  
inativo reduz a energia enquanto  
a unidade estiver ociosa e um recurso 
de economia de energia liga e desliga  
a unidade com o seu computador.

Trava da unidade
Fique tranquilo sabendo que seus 
dados estão protegidos contra acesso 
não autorizado ou roubo através da 
proteção de senha e criptografia via 
hardware de 256 bits.

Interface USB 2.0
Uma conexão simples que oferece 
praticidade e compatibilidade entre 
múltiplos computadores.

Sustentável para o planeta
Projetamos uma caixa pequena feita  
de materiais reciclados para minimizar  
a quantidade de resíduos. Nós  
o incentivamos a reciclá-la.
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Recursos do produto

Especificações do Produto

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book e Put Your Life On It são marcas registradas nos EUA e outros países; Essential, WD GreenPower Technology e WD Smartware são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste 
documento que pertençam a outras empresas. As fotos apresentadas podem diferir dos produtos reais. Nem todos os produtos estarão disponíveis em todas as regiões do mundo. Especificações do produto e da embalagem estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.  
O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu produto foi comprado. Visite nosso website no http://support.wdc.com/warranty para obter os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada e para uma lista dos países específicos nessas regiões.

© 2009 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 acessível varia de acordo com o ambiente operacional. Ao tratar-se de taxa 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.

4178-705049-C00 Setembro 2009

InTERfACE DIMEnSõES CoMPATIBIlIDADE Do SISTEMA CAPA CIDADES E MoDEloS
USB 2.0 Altura: 

Profundidade: 
Largura: 
Peso: 

1,9 pol. (48 mm)
6,5 pol. (165 mm)
5,3 pol. (135 mm)
2,6 lb (1,18 kg)

Formatado em NTFS para Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7, Mac OS®  
X Tiger®, Leopard®, Snow Leopard™ 

(requer reformatação)

2 TB
1,5 TB

1 TB
750 GB
640 GB
500 GB

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

ConTEúDo Do kIT ESPECIfICAçõES oPERACIonAIS GARAnTIA lIMITADA
Disco rígido externo
Software WD SmartWare
Cabo USB
Adaptador CA
Guia de Instalação Rápida

Taxa de transferência de dados:1  
Até 480 Mb/seg
Temperatura operacional: 5°C a 35°C
Temperatura não-operacional: -20°C a 65°C
1São necessários um host USB 2.0 e cabo certificado USB 2.0  
para conseguir o desempenho de alta velocidade do USB.

2 anos 
2 anos
3 anos
3 anos

Américas
EMEA
APAC
Japão

O backup visual exibe as categorias do 
seu conteúdo e confirma que foi realizado 
o backup dos seus arquivos.


