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Zewnętrzne dyski twarde

Inteligentne kopie 
zapasowe i pamięć 
masowa

Automatyczne, ciągłe kopie zapasowe

Graficzne centrum kopii zapasowych

Ochrona hasłem i sprzętowe szyfrowanie danych

Nasz najpopularniejszy zewnętrzny dysk 
twardy z serii My Book to elegancka 
pamięć masowa o dużej pojemności, 
która pomieści wszystkie skarby Twojego 
cyfrowego świata. Najnowsza edycja 
dysku jest dostarczana z prostym  
w obsłudze oprogramowaniem graficznym 
do automatycznego, ciągłego tworzenia 
kopii zapasowych oraz mechanizmem 
zabezpieczania danych (blokadą dysku).
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Twój cyfrowy świat w jednym, 
bezpiecznym miejscu

Wizualizacja tworzenia kopii 
zapasowych 
Zobaczyć znaczy uwierzyć. Graficzny 
program przedstawia zawartość 
pogrupowaną według kategorii i na 
bieżąco ilustruje postęp tworzenia kopii 
zapasowej. 

Automatyczna ochrona danych 
Twoje dane są bezpieczne. Za każdym 
razem, gdy tworzysz nowy plik lub 
modyfikujesz istniejący, na dysku jest 
automatycznie zapisywana jego kopia 
zapasowa.

Łatwe przywracanie utraconych 
plików 
W razie utraty wszystkich danych lub 
tylko jednego ważnego pliku możesz 
przywrócić cenne pliki w ich pierwotnej 
lokalizacji.

Pełna kontrola
Dostosowywanie opcji kopii 
zapasowych, ustawianie zabezpieczeń 
dysku, uruchamianie programów 
diagnostycznych i zarządzanie 
ustawieniami zasilania — te i inne 
zadania można wykonywać za pomocą 
centrum sterowania WD SmartWare.

Elegancka, zwarta konstrukcja
Nasze dyski zdobyły już liczne 
nagrody, a teraz postaraliśmy się, 
aby były jeszcze mniejsze, bardziej 
eleganckie i jeszcze bardziej 
wyrafinowane.

Podświetlany wskaźnik 
pojemności
Czytelnie informuje o ilości wolnego 
miejsca na dysku.

Oszczędne zużycie energii
Dyski zewnętrzne My Book zostały 
skonstruowane tak, aby zużywały 
jak najmniej energii. Technologia WD 
GreenPower™ zmniejsza zużycie 
energii elektrycznej nawet o 30%, 
tryb wstrzymania zmniejsza pobór 
energii, kiedy dysk nie jest używany, 
a dzięki funkcji oszczędzania energii 
automatycznie dysk włącza się  
i wyłącza razem z komputerem.

Blokada dysku
Ochrona hasłem oraz szyfrowanie 
sprzętowe z kluczem o długości  
256 bitów zabezpieczają dane  
w przypadku nieautoryzowanego 
dostępu lub kradzieży dysku.

Interfejs USB 2.0
Proste, wygodne połączenie zapewnia 
zgodność z większością komputerów.

Przyjazny dla planety
Opakowanie handlowe dysku jest 
teraz mniejsze i wykonane z surowców 
wtórnych. Zachęcamy do recyklingu 
opakowań.
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Funkcje produktu

Dane techniczne produktu
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InterfejS WyMIary ZgODnOść Z sysTEmAmi OPErAcyjnymi POjEmnOść
USB 2.0 Wysokość: 

Głębokość: 
Szerokość: 
Masa: 

1,9 cala (48 mm)
6,5 cala (165 mm)
5,3 cala (135 mm)
2,6 funta (1,18 kg)

Dysk został sformatowany w systemie plików 
NTFS, zgodnym z systemami operacyjnymi 
Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, 
Mac OS® X Tiger®, Leopard®, Snow Leopard™ 

(wymaga ponownego formatowania)

2 TB
1,5 TB

1 TB
750 GB
640 GB
500 GB

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

ZAwArTOść ZEsTAwu śrODOwiskO PrAcy OgrAnicZOnA gwArAncjA
Zewnętrzny dysk twardy
Oprogramowanie  
WD SmartWare
Kabel USB
Zasilacz
Skrócona instrukcja instalacji

Szybkość transmisji danych:1  
do 480 Mb/s
Temperatura podczas pracy:  
5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania: 
–20°C do 65°C
1Transmisja danych przez port USB z wysoką prędkością 
wymaga użycia hosta USB 2.0 oraz kabla oznaczonego 
certyfikatem USB 2.0.

2 lata 
2 lata
3 lata
3 lata

Ameryka Północna i Południowa
Europa, Bliski Wschód i Afryka
Azja i Pacyfik
Japonia

Graficzne centrum kopii zapasowych 
przedstawia zawartość pogrupowaną 
według kategorii i wyświetla 
potwierdzenie wykonania kopii 
zapasowych plików.


