
My Book®

 Pro
Armazenamento 
RAID profissional

Acelere sua criatividade.

O My Book Pro é o armazenamento extremo 

mais rápido da WD para o profissional de criação. 

Com até 16 TB de capacidade1, pode ser feito 

o backup, transferência e edição de grandes 

arquivos diretamente no dispositivo com mais 

rapidez do que nunca. O My Book Pro combina 

o poder de portas Thunderbolt 2 duais de 20 Gb/s, 

a compatibilidade com USB 3.0, a paz de espírito 

do RAID de hardware e a velocidade de duas 

unidades WD Black™ de 7200 RPM para acelerar 

o fluxo de trabalho de profissionais de criação.
 

1  Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes,  

e um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes. A capacidade total acessível varia,  

dependendo do ambiente operacional.
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Orientado ao desempenho

Conectividade avançada

Capacidade imensa



CONTEÚDO DO KIT

Armazenamento RAID de drive duplo

Cabo Thunderbolt (1 m)

Cabo USB 3.0

Fonte de alimentação

Guia de Instalação Rápida

DIMENSÕES

Comprimento:  8,51 pol (216,10 mm)

Largura:    4,28 pol (108,60 mm)

Altura:   5,82 pol (147,80 mm)

Peso:  6, 8 TB 7,9 lb (3,57 kg)

            10, 12 TB 7,8 lb (3,52 kg)

                 16 TB 7,7 lb (3,50 kg)

CONFIGURAÇÃO

Gerenciamento de discos 

personalizável: RAID 0, 1; JBOD

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

Thunderbolt 2: Mac OS X 10.8.5 ou 

posterior, Windows 8.1 64 bits ou posterior

USB 3.0: Mac OS X 10.7 ou mais recente, 

Windows 7 ou posterior

Formatação HFS + journaled para Mac OS X

Requer reformatação para os sistemas 

operacionais Windows

A compatibilidade pode variar de acordo com a configuração 

de hardware e o sistema operacional do usuário.

CAPACIDADES E MODELOS

 16 TB WDBDTB0160JSL

 12 TB WDBDTB0120JSL

 10 TB WDBDTB0100JSL

   8 TB WDBDTB0080JSL

   6 TB WDBDTB0060JSL

GARANTIA LIMITADA

3 anos em todo o mundo

Recursos do produto

WD, o logotipo da WD e My Book e WD Black são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. WD Drive Utilities é uma marca comercial da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. Outras marcas mencionadas neste 

documento pertencem a outras empresas. As fotos apresentadas podem diferir dos produtos reais. Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e da embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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

Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. Faz streaming de até 4 vídeos HD com taxa de stream de 8 Mbps. A capacidade total acessível e a taxa de streaming variam, dependendo 

do ambiente operacional. 4178-706941-C01 Mar 2016

Especificações do produto

Orientado ao desempenho

Obtenha desempenho extremo com a combinação 

de Thunderbolt 2, unidades WD Black e RAID 

de hardware:

•  Thunderbolt™ 2 – Suporta taxa de transferência 

de dados de até 20 Gb/s; permite o encadeamento 

de até seis dispositivos Thunderbolt adicionais sem 

nenhum impacto na velocidade.

•  WD Black interno com 7200 RPM – Uma unidade 

preferida dos profissionais de criação, especialistas 

e usuários com requisitos de alto desempenho.

•  RAID de hardware – Como o processamento do 

RAID é feito na unidade, os gargalos de dados são 

reduzidos e o desempenho é aprimorado.

 
Conectividade avançada

•  Conecte até seis dispositivos em uma cadeia 

Thunderbolt para obter um fluxo de trabalho 

otimizado com um único cabo, com monitores 

4K, dispositivos de armazenamento adicionais 

e periféricos.

•  Compatibilidade com USB 3.0 para uso com 

sistemas que não são Thunderbolt.

Centralize seus arquivos importantes
Agregue todo o seu conteúdo digital para abrir espaço 

de armazenamento no seu computador.

Perfeito para backup

Proteção no nível do sistema para seus arquivos com 

o Apple Time Machine™. 

Capacidade imensa

Com até 16 TB de capacidade, você pode salvare 

proteger todas as suas fotos, vídeos, músicas 

e documentos importantes em um só lugar seguro.

Fácil de configurar, fácil de usar
O My Book for Mac é pré-formatado para Mac® OS X, 

por isso está pronto para ser usado ao ser tirado 

da caixa. A unidade pode também ser facilmente 

reformatada para NTFS para usuários Windows.

Opções de configuração personalizáveis:

•  RAID 0 (Padrão) – Divide seus dados entre as duas 

unidades para obter transferências de dados mais 

rápidas e o máximo de capacidade.

•  RAID 1 - Espelha seus arquivos. Salva 

automaticamente uma cópia em cada uma das 

unidades para o caso improvável de falha de 

uma unidade.

•  JBOD – Permite que seu computador veja e use 

as duas unidades como volumes separados.

Você tem o controle total

Com o WD Drive Utilities™, você pode gerenciar 

configurações de RAID, executar diagnósticos 

da unidade e formatar a sua unidade. 

Sistema com serviço pelo cliente

Não são necessárias ferramentas para substituir 

ou fazer upgrade das unidades. 

O que você pode fazer com o My 

Book Pro?

Profissionais de criação

• Salvar com facilidade o fluxo de trabalho do seu estúdio.

• Usar como seu armazenamento principal para projetos.

 
Produtores de vídeo 4K

• Conectar e editar usando várias telas 4K.

•  Pesquisar rapidamente conteúdo 4K para encontrar 

rapidamente recursos e pontos de edição do projeto.  

 

Fotógrafos de estúdio e entusiastas da 
fotografia

Conectar a sua câmera às portas USB de montagem 

frontal para transferir com rapidez imagens para o 

armazenamento My Book Pro para edição rápida de 

arquivos RAW.

 
Curadores de fotografias

•  Armazenar e proteger sua extensa biblioteca de 

fotos iPhoto.

• Navegar pela sua biblioteca com rapidez e facilidade.

  
Arquitetos/engenheiros

Criar, manipular e armazenar arquivos de CAD 

e renderings.

 
Editores gráficos

Agregar grandes catálogos de arquivos de mídia tê-los 

sempre à mão para usar em seus fluxos de trabalho do 

Adobe® Indesign® e Illustrator®. 

My Book Pro
Armazenamento RAID profissional

USB 3.0


