
O My Book Thunderbolt Duo oferece a fusão 
perfeita entre desempenho e capacidade.  
Essa unidade oferece duas portas 
Thunderbolt com velocidades revolucionárias 
de transferência de dados, disponíveis 
apenas com a tecnologia Thunderbolt. 
Encadeie múltiplos dispositivos através do  
My Book Thunderbolt Duo e aproveite da 
flexibilidade e desempenho praticamente 
ilimitados para a sua vida criativa. 

My Book®

ThunDErBOlT™ DuO
Armazenamento de rede  
de drive duplo

Máximo desempenho  
para profissionais criativos

revolucionária tecnologia Thunderbolt™

rAID 0/1 selecionável pelo usuário

Maior eficiência do fluxo de trabalho
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My Book
ThunDErBOlT DuO
Armazenamento de rede de drive duplo

Recursos do produto

Migre dados a velocidades 
inigualáveis
Finalmente, um drive que estará  
lado a lado com a sua criatividade.  
Os editores de vídeo e outros 
profissionais de mídia digital conseguem 
fazer mais em menos tempo com  
a velocidade de transferência de dados 
revolucionária das portas Thunderbolt 
do My Book Thunderbolt Duo. Sem 
dúvida, ele oferece a forma mais rápida 
de obter informações de e para a sua 
unidade externa.

Modos RAID ou JBoD  
à escolha do usuário
• O RAID 0 (distribuição) oferece  
o desempenho que você precisa para 
elaborar projetos ou editar arquivos de 
imagens pesadas e urgentes.
• O RAID 1 (espelhamento) fornece 
proteção dobrada dos dados, gerando 
uma cópia duplicada automática dos  
seus dados. 
• O JBOD (Just a Bunch Of Disks) 
permite usar esse sistema de 
armazenamento de drive duplo como 
dois drives individuais, com as opções 
de HFS+J ou ExFAT para cada disco. 
Ideal para executar o SO Windows® 
em um Mac®.

As duas portas Thunderbolt 
aumentam a eficiência do 
fluxo de trabalho
Encadeie múltiplos dispositivos ou 
periféricos tais como monitores em 
hD, reprodutores de mídia, sistemas 
de edição e captura de mídia em hD 
usando as duas portas Thunderbolt para 
alcançar a máxima produtividade  
e eficiência do fluxo de trabalho. 

Multitarefas em alta velocidade
A revolucionária tecnologia Thunderbolt 
bidirecional oferece velocidade 
incomparável para multitarefas enquanto 
se faz edição de vídeo, renderização em 
3D e conclusão de outros projetos de uso 
intensivo de imagens.

Pode ser reparado pelo usuário
Deseja substituir uma unidade? Basta 
abrir o estojo e trocar o drive existente – 
não precisa de ferramentas. Se esgotar 
a capacidade de uma unidade, basta 
removê-la e substitui-la por outra nova  
e começar a salvar mais conteúdos da 
sua vida criativa.

WD Drive Utilities™ 
registre sua unidade, execute 
diagnósticos, gerencie os modos  
RAID ou JBOD e muito mais com  
o WD Drive utilities.

As taxas de transferência afirmadas para Thunderbolt, FireWire  
e uSB 3.0 e uSB 2.0 se baseiam nas especificações divulgadas  
pela Intel®, Apple® e uSB.org. As taxas de transferência reais  
poderão diferir bastante em função da configuração do sistema.  
Os testes de desempenho da WD apresentaram uma taxa 
média de transferência real para o Thunderbolt de > 250 MB/s 
em sistemas de 6 TB e > 225 MB/s em sistemas de 4 TB.

10 Gb/s

800 Mb/s

480 Mb/sUSB 2.0

FireWire® 800

5 Gb/sUSB 3.0

Especificações do produto

InTERfAcE DIMEnsõEs coMPATIBIlIDADE Do sIsTEMA cAPAcIDADEs E MoDElos
Thunderbolt (x2) Altura: 

Profundidade: 
largura: 
Peso:

16,5 cm (6,5 pol.)
15,7 cm (6,2 pol.)
9,9 cm (3,9 pol.)
4 TB 2,15 kg (4,73 lb)
6 TB 2,26 kg (4,98 lb)
8 TB 2,30 kg (5,07 lb)

Mac OS® X 10.6.8 ou posterior 4 TB
6 TB
8 TB

4 TB
6 TB

WDBUSK0040JSL
WDBUSK0060JSL
WDBUSK0080JSL
(inclui cabo)

WDBUPB0040JSL
WDBUPB0060JSL
(Sem cabo)

conTEúDo DA EMBAlAGEM GARAnTIA lIMITADA EsPEcIfIcAÇõEs DE fUncIonAMEnTo
Sistema de armazenamento de drive duplo 
com entradas Thunderbolt
Adaptador CA
Software WD Drive utilities
Guia de instalação rápida
(Cabo Thunderbolt vendido separadamente 
para os modelos WDBUPBxxxx.)

3 anos Todo o mundo Taxa de transferência de dados1: 
Thunderbolt 10 Gb/s (máximo)
Temperatura operacional: 5°C a 35°C
Temperatura não operacional:  
-20°C a 65°C

1 São necessários um host Thunderbolt  
e o cabo certificado Thunderbolt para obter 
as máximas taxas de transferência do 
Thunderbolt. 

Western Digital, WD e o logotipo WD e My Book são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e outros países. My Book Thunderbolt e WD Drive Utilities são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Thunderbolt e o logotipo 
Thunderbolt são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou outros países. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas. As imagens mostradas podem ser diferentes dos produtos reais. Nem todos os produtos podem 
estar disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O termo da sua garantia limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite o nosso site em  
http://support.wdc.com/warranty para obter os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada, bem como uma lista dos países específicos nestas regiões.

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

Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Como 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 bilião de bits por segundo.
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