
Inspirująca wydajność i pojemność

Wysoka precyzja obsługi danych w świecie HD 

Najdłuższa w branży ograniczona gwarancja

Dyski WD Black najnowszej generacji zapewniają 
polepszoną wydajność umożliwiającą 
rozszerzenie zakresu zastosowań komputerów. 
Te wysokiej jakości dyski posiadają jeszcze lepsze 
parametry pracy niż poprzednia ich wersja, 
zapewniając użytkownikom więcej czasu na 
rozrywkę dzięki krótszemu czasowi oczekiwania.

WD Black™

Dyski o wysokiej wydajności

Rewelacyjna wydajność  
i najwyższa pojemność.

Więcej informacji na temat 
dysków twardych WD Black



WD Black
Dyski o wysokiej wydajności

Cechy produktu

   Dane techniczne produktu

Western Digital, WD i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple i StableTrac są znakami 
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http://support.wdc.com/warranty. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 
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Inspirująca wydajność i pojemność
Z myślą o twórcach, graczach i innych 
wymagających użytkownikach 
stworzyliśmy nową generację 
dysków twardych, aby zapewnić 
im jeszcze większe środowisko do 
pracy i rozrywki komputerowej. 
Najnowsze dyski twarde do 
komputerów stacjonarnych WD Black 
oferują rozszerzoną funkcjonalność 
zwiększającą wydajność systemu, 
umożliwiającą poświęcenie większej 
ilości czasu na robienie tego, co się 
najbardziej lubi, przy jednoczesnym 
skróceniu czasu oczekiwania. Dysk 
WD Black podnosi przyjemność 
pracy na komputerze dzięki dużej 
pojemności i wyjątkowej wydajności, 
przesuwając granice personalizacji.

Wysoka precyzja obsługi danych  
w świecie HD
Za rewelacyjne osiągi i pojemność serii 
WD Black odpowiada nowy kontroler 
wysokiej precyzji (High Resolution 
Controller, HRC), posiadający 
doskonalszą konstrukcję, co skutkuje 
wzrostem precyzji obsługi danych na 
całym dysku twardym. Przekłada się 
to na doskonałą reakcję, przenoszącą 
świat wysokiej rozdzielczości na 
następny poziom.

Inteligentniejszy od przeciętnego 
dysku
Wysokowydajne komputery osobiste  
i stacje robocze, wyposażone  
w nowoczesne podzespoły, na 
ogół generują wibracje i hałas, 
które mogą powodować obniżenie 
precyzji i wydajności pracy dysku 
twardego. Nawet zastosowanie 
najlepszej obudowy nie zawsze może 
zapobiec temu problemowi. Nowa 
generacja dysków twardych WD Black 
wykorzystuje technologię kontroli 
drgań (Vibration Control Technology, 
VCT), dzięki której dyski zainstalowane 
w napędzie mogą dostosowywać 
się do niesprzyjających okoliczności, 
takich jak drgania w obudowie, 
zapewniając wzrost w dokładności 
obsługi danych, wydajności oraz 
niezawodności mierzonej w czasie. 
Mówiąc prościej, oznacza to możliwość 
grania bardziej zaangażowanego, 
szybszego i dłuższego.

Stabilność w parze z wysoką 
aktywnością
Oprócz technologii VCT dyski 
WD Black wykorzystują również 
technologię StableTrac™, która 
zabezpiecza z obu stron wałek 
silnika dysku w celu zmniejszenia 
wibracji wzbudzanych pracą 
napędu. Technologia StableTrac 
pewnie stabilizuje wewnątrz dyski 
magnetyczne, co daje dokładniejsze 
śledzenie toru w konkretnym sektorze 
podczas operacji odczytu i zapisu 
danych oraz zapewnia poprawę 
wydajności. (Tylko modele  
o pojemności 2 TB i większej)

Ochrona bezcennych chwil 
Najbardziej przykrą sytuacją, jaka 
może wystąpić podczas renderowania 
grafiki, jest utrata danych wynikająca 
ze zmian w dopływie energii lub 
całkowitej przerwy zasilania. Nowa 
generacja dysków twardych WD Black 
jest wyposażona w technologię CPT 
(Corruption Protection Technology), 
która pomaga rozwiązywać  
i ograniczać potencjalne problemy 
związane z utratą danych w trakcie 
awarii zasilania lub braku zasilania 
dysku twardego. Ogólnie mówiąc, 
technologia SPT pomaga oszczędzać 
czas i pieniądze w trakcie realizacji 
projektu. 

Wydajne przetwarzanie 
dwurdzeniowe
Jeśli chodzi o moc przetwarzania 
danych, to wyższy wynik jest 
zawsze lepszy. Dysk WD Black 
zawiera dwurdzeniowy procesor 
udostępniający dwa razy większą moc 
przetwarzania w celu maksymalizacji 
wydajności dysku. Wprowadzając 
wartość dodatkową, technologia 
DCT (Dynamic Cache Technology) 
firmy WD zwiększa wydajność dzięki 
ulepszeniu algorytmów buforowania 
w czasie rzeczywistym i optymalizacji 
przydziału pamięci podręcznej do 
operacji odczytu i zapisu. Powoduje 
to, że dysk automatycznie przydziela 
więcej pamięci podręcznej do odczytu 
danych, co redukuje wąskie gardła  
i zwiększa wydajność ogólną.

Najdłuższa w branży, pięcioletnia 
ograniczona gwarancja
Nasi inżynierowie z wielką 
determinacją dbają o ochronę 
Twoich danych. Ta pasja znajduje 
swoje odzwierciedlenie w wiodącej 
w branży 5-letniej ograniczonej 
gwarancji, którą wspieramy wszystkie 
dyski twarde WD Black. Dowodem 
naszego sukcesu jest nasza 
możliwość ciągłego dostarczania 
technologii następnej generacji 
oraz wspierania tych produktów 
za pomocą wiodącej w branży 
5-letniej ograniczonej gwarancji. 
Dysk WD Black jest testowany 
zgodnie z wyższymi standardami 
niż konwencjonalne dyski 
twarde, z zastosowaniem bardziej 
wymagających i agresywnych 
metod testowania przez dłuższy 
czas. To jest nasza historia innowacji, 
doskonalenia i pasji tworzenia 
dysków twardych.

INterfejS fOrmat OBuDOWy PręDkOść OBrOtOWa PamIęć PODręCzNa
SATA 6 Gb/s 3,5" 7200 obr./min 64 MB

mODele POjemNOść OgraNICzONa gWaraNCja
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 lat

Dyski WD Black to część bogatej oferty wewnętrznych dysków twardych firmy WD.

Codzienna praca Pojemność Wydajność MonitoringNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


