
Proteja suas valiosas memórias com 

o armazenamento premium My Book. 

Esta unidade USB 3.0 é otimizada para 

a mais rápida transferência de dados possível 

e oferece proteção completa para seus 

arquivos. O software WD Backup protege 

suas lembranças preciosas, enquanto que 

o Acronis® True Image WD Edition faz o backup 

dos arquivos do sistema. A proteção por 

senha com criptografia de hardware garante 

a privacidade de seus dados.

My Book®

Armazenamento Premium

Backup e armazenamento 
seguro de alta capacidade.

Software de backup local e na nuvem WD Backup™

Backup no nível do sistema 

Proteção por senha com criptografia de hardware



Recursos do produto

Especificações do produto

Armazenamento premium  

My Book

Capacidade imensa
Com até 8 TB de capacidade, 

há bastante espaço para armazenar 

e proteger todas as suas lembranças 

e arquivos importantes.

Software de backup 
automático
O software WD Backup funciona 

de forma silenciosa no plano de 

fundo para proteger seus dados, 

exigindo recursos mínimos do seu 

PC. Selecione o backup automático 

contínuo para fazer o backup 

instantâneo dos seus arquivos. 

Ou selecione a opção de backup 

programado para fazer o backup 

dos seus arquivos conforme sua 

programação e assuma o controle 

do seu backup.

Backup na unidade local 
ou na nuvem
O software WD Backup permite que 

você escolha. Faça o backup dos seus 

arquivos na sua unidade My Book 

ou na nuvem usando sua conta 

Dropbox™.*
 
*É necessário ter uma conta Dropbox 
para o backup na nuvem. Os serviços na 
nuvem podem ser alterados, encerrados 
ou interrompidos em qualquer momento 
e podem variar por país.
 

Backup no nível do sistema
O software Acronis True Image 

WD Edition faz o backup de arquivos 

em um nível do sistema, para que, 

caso você precise recuperar os 

arquivos do sistema, eles estarão 

à mão.

Proteção de senha para 
privacidade
Fique tranquilo sabendo que seus 

dados estão protegidos contra 

o acesso não autorizado através de 

criptografia de hardware e proteção 

por senha.

 

Conectividade universal
Com essa unidade, você pode 

conectar com dispositivos USB 3.0 

e ter compatibilidade reversa com 

os dispositivos em USB 2.0.

Qualidade WD por dentro 
e por fora
Há mais de 20 anos, milhões de 

pessoas em todo o mundo guardam 

seus dados nos discos rígidos 

WD. Nosso sucesso se deve a que 

nós sabemos como seus dados 

são importantes e nossa primeira 

preocupação é mantê-los protegidos.

WD, o logotipo WD e My Book são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. WD Backup, WD Security e WD Utilities são marcas comerciais da Western Digital Technologies, 
Inc. nos EUA e em outros países. Dropbox e o logotipo Dropbox são marcas comerciais da Dropbox, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas. As fotos apresentadas podem 
diferir do produto real. Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. O prazo 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.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Quando usado para capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total acessível varia, dependendo do ambiente operacional. Ao se tratar 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.                          4178-705863-C03 Fev 2016

INTERFACE DIMENSÕES COMPATIBILIDADE DO SISTEMA CAPACIDADES E MODELOS
USB 3.0

USB 2.0

Altura: 

Profundidade: 

Largura: 

Peso:  

6,7 pol. (171 mm) 

5,5 pol. (139 mm)

1,9 pol. (49 mm)

2,23 lb (1,01 kg) 8 TB

2,33 lb (1,06 kg) 6 TB

2,27 lb. (1,03 kg) 4 TB

2,23 lb. (1,01 kg) 3 TB

1,96 lb. (0,89 kg) 2 TB

Windows® 10, Windows 8 ou  

Windows 7

Exige reformatação para  

Mac OS® X 

8 TB

6 TB

4 TB

3 TB

2 TB

WDBFJK0080HBK

WDBFJK0060HBK

WDBFJK0040HBK 

WDBFJK0030HBK

WDBFJK0020HBK

CONTEÚDO DO KIT ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO GARANTIA LIMITADA
Disco rígido externo

Cabo USB

Adaptador de CA

Software WD Backup

Guia de Instalação Rápida

Taxa de transferência de dados:1  

até 5 Gb/seg no modo USB 3.0  

e até 480 Mb/seg no modo USB 2.0 

Temperatura operacional: 5°C a 35°C

Temperatura não operacional: –20°C a 65°C

1Um host USB 3.0 e um cabo certificado USB 3.0 são necessários 
para obter o desempenho da porta USB SuperSpeed.

2 anos 

3 anos

Américas/EMEA

APAC e Japão


