
My Book®

Studio™

Stacjonarny magazyn danych

Cały z metalu.
Szybki i bezpieczny.

Superszybki interfejs USB 3.0 

Elegancka obudowa z metalu

Zgodność z programem Apple® Time Machine®

Stacjonarny dysk twardy My Book Studio 
oferuje rewelacyjnie szybki interfejs USB 3.0, 
olbrzymią pojemność i elegancką obudowę 
z aluminium, która doskonale harmonizuje 
ze stylistyką komputerów Mac®. Dzięki 
zgodności z programem Apple Time Machine 

tworzenie kopii zapasowych jest szybkie i łatwe. 
Szyfrowanie dysku i ochrona hasłem pomagają 
zabezpieczyć poufne dane. To idealny dysk dla 
zawodowych grafików.

NA
JP

OP
UL

ARNIEJSZE NA W
IECIE

ZEW
N

TRZNE DYSKI T
WAR

DE

WD



My Book Studio
Stacjonarny magazyn danych

Cechy produktu

Dane techniczne produktu

Elegancka, chłodna w dotyku 
obudowa z aluminium
Elegancka aluminiowa obudowa  
w kształcie zbliżonym do książki  
idealnie pasuje do stylistyki komputera  
Mac i pozwala ustawić szereg dysków  
My Book jeden obok drugiego,  
jak książki na półce.

Bardzo szybki transfer danych 
Interfejs USB 3.0 zapewnia najwyższą 
szybkość zapisywania i odczytywania 
danych. Przesłanie pełnometrażowego 
filmu w rozdzielczości HD trwa niecałe 
pięć minut.

Wydajność jest uzależniona od konfiguracji 
sprzętowej i systemu operacyjnego.

Magazyn danych o wysokiej 
pojemności 
Dzięki pojemności do 4 TB dysk pomieści 
wszystkie skarby Twojego cyfrowego 
świata. 

System plików HFS+ Journaled
Dysk jest gotowy do pracy z systemem 
operacyjnym Mac OS® X 10.6.5 lub 
nowszym. Dysk można również łatwo 
sformatować do pracy z systemami 
operacyjnymi Windows®.

Ochrona hasłem
Program WD Security™ oferuje ochronę 
hasłem z szyfrowaniem sprzętowym dla 
zabezpieczenia danych na dysku przed 
dostępem nieuprawionych osób. 

WD Drive Utilities™

Za pomocą programu WD Drive Utilities 
można zarejestrować dysk i wykonać 
testy diagnostyczne.

Obudowa z metalu

IntErFEJS WyMIary ZgODnOść Z SyStEMaMI OpEraCyJnyMI pOJEMnOśCI I MODElE
USB 3.0
USB 2.0

Wysokość: 
Głębokość: 
Szerokość: 
Masa: 

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

Mac OS X 10.6.5 lub nowszy

Praca z systemem operacyjnym Windows wymaga 
sformatowania dysku.

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBHML0040HAL
WDBHML0030HAL
WDBHML0020HAL
WDBHML0010HAL

ZaWartOść ZEStaWU śrODOWISkO praCy OgranICZOna gWaranCJa
Stacjonarny dysk twardy
Kabel USB
Zasilacz
WD Security
WD Drive Utilities
Skrócona instrukcja instalacji

Szybkość przesyłania danych1 
Do 5 Gb/s w trybie USB 3.0
Do 480 Mb/s w trybie USB 2.0
1  Transfer danych z pełną szybkością interfejsu SuperSpeed USB 3.0 wymaga 

użycia hosta USB 3.0 oraz kabla oznaczonego certyfikatem USB 3.0. 

3 lata Cały świat

Western Digital, WD, logo WD i My Book są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach; My Book Studio, WD Security i WD Drive Utilities są znakami towarowymi 
firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach. 
Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych krajach. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu i opakowania bez uprzedzenia. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym 
nabyto produkt. Na naszej stronie internetowej pod adresem http://support.wdc.com/warranty można znaleźć szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji oraz listę krajów z podziałem na regiony.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego. Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub 
szybkości interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = jeden milion bajtów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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