
My Book®

Studio™

Discos rígidos para desktops

Todo de metal.
Rápido e seguro.

Conectividade ultrarrápida USB 3.0

Estojo de metal premium

Compatível com o Time Machine® da Apple®

O disco rígido para desktop My Book Studio 
conta com o desempenho ultrarrápido USB 3.0, 
capacidade gigantesca e um estojo de alumínio 
de alto nível que é um complemento perfeito 
para o seu Mac®. A compatibilidade com  
o Time Machine da Apple torna o backup rápido 
e fácil. A proteção por senha e a criptografia 
de hardware garantem a privacidade dos seus 
dados. É o drive ideal para profissionais gráficos 
exigentes.
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Estojo de alumínio que dissipa 
calor e é frio ao toque
O estojo de alumínio nível superior,  
tão compacto como um livro, faz um 
jogo perfeito com seu computador Mac, 
permitindo que dois ou mais drives  
My Book sejam guardados juntos,  
como se fossem livros na sua estante.

Taxas de transferência 
ultrarrápidas
Salve e acesse os dados a velocidades 
máximas com a conectividade USB 3.0 
de alto desempenho. Transfira um 
filme completo em HD em menos de 
cinco minutos.

O desempenho pode variar, pois depende 
do sistema e da configuração do hardware 
do usuário.

Armazenamento de alta 
capacidade
Com até 4 TB de capacidade,  
há bastante espaço para todos  
os capítulos da sua vida criativa.

Formatado em HFS+ Journaled
Funciona de forma imediata com 
os sistemas Mac OS® X 10.6.5 ou 
sistema posterior. Pode ser facilmente 
reformatado para os sistemas 
operacionais Windows®.
 

Proteção por senha
Com o WD Security™, você fica 
tranquilo sabendo que seus dados 
estão protegidos contra acesso não 
autorizado através da proteção por 
senha e criptografia de hardware. 

WD Drive Utilities™

Registre sua unidade, execute 
diagnósticos e muito mais usando  
o WD Drive Utilities.

My Book Studio
Discos rígidos para desktops

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; My Book Studio, WD Security e WD Drive Utilities são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. 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.

© 2012 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. 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.
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InTERFAcE DIMEnSõES coMPATIBIlIDADE Do SISTEMA cAPAcIDADES E MoDEloS
USB 3.0
USB 2.0

Altura: 
Profundidade: 
Largura: 
Peso:

16,5 cm (6,5 pol.)
13,5 cm (5,3 pol.)
48 mm (1,9 pol.)
1,18 kg (2,6 lb)

Mac OS X 10.6.5 ou posterior

Requer formatação para sistemas 
operacionais Windows 

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBCPZ0040HAL
WDBCPZ0030HAL
WDBCPZ0020HAL
WDBCPZ0010HAL

conTEúDo Do kIT ESPEcIFIcAçõES DE FUncIonAMEnTo GARAnTIA lIMITADA
Disco rígido para desktops
Cabo USB
Adaptador de CA
WD Security
WD Drive Utilities
Guia de Instalação Rápida

Taxa de transferência de dados:1

Até 5 Gb/s no modo USB 3.0
A té 480 Mb/s no modo USB 2.0
1  Um host USB 3.0 e um cabo certificado USB 3.0 são necessários para obter  

o desempenho da SuperSpeed USB 3.0. 

3 anos Todo o mundo

Estojo totalmente de metal


