
My Book®

Studio™

Armazenamento em modelo de secretária

Toda metálica.
Rápida e segura.

Ligação ultra-rápida USB 3.0 

Caixa metálica de excelente qualidade

Compatível com Apple® Time Machine®

A unidade de disco rígido de secretária  
My Book Studio destaca-se por um 
desempenho de USB 3.0 ultra-rápido, uma 
enorme capacidade e pela caixa em alumínio 
de qualidade superior que complementa na 
perfeição o seu Mac®. A compatibilidade com  
o Apple Time Machine torna a criação de cópias 
de segurança mais fácil e rápida. A protecção 
por palavra-passe e a encriptação de hardware 
ajudam a manter a privacidade dos seus dados. 
É a unidade ideal para os profissionais de artes 
gráficas mais exigentes.
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My Book Studio
Armazenamento em modelo de secretária

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Caixa de alumínio com 
dissipação de calor e fria  
ao toque
A excelente caixa de alumínio 
complementa na perfeição o seu 
computador Mac, e a concepção 
elegante e semelhante a livro permite 
que duas ou mais unidades My Book se 
conjuguem como livros numa prateleira.

Velocidades de transferência 
ultra-rápidas 
Guarde e aceda aos dados com 
velocidades elevadas, através da 
ligação USB 3.0 de alto desempenho. 
Transfira um filme HD completo em 
menos de cinco minutos.

O desempenho pode variar consoante  
o hardware e a configuração do sistema do 
utilizador.

Armazenamento de alta  
capacidade 
Com uma capacidade até 4 TB, terá 
imenso espaço para todos os capítulos 
da sua vida criativa. 

Formatada para  
HFS+ Journaled
Pronta a funcionar com o sistema  
Mac OS® X 10.6.5 ou posterior. Pode 
ser facilmente reformatada para 
funcionar com os sistemas operativos 
Windows®.

Protecção por palavra-passe
O WD Security™ dá-lhe a tranquilidade 
de saber que os seus dados estão 
protegidos contra o acesso não 
autorizado, através da protecção por 
palavra-passe e a encriptação de 
hardware. 

WD Drive Utilities™

Registe a unidade, execute 
diagnósticos e muito mais, utilizando os 
WD Drive Utilities.

Caixa totalmente metálica

InTERFACE DImEnSõES ComPATIbIlIDADE Do SISTEmA CAPACIDADES E moDEloS
USB 3.0
USB 2.0

Altura: 
Profundidade: 
Largura: 
Peso: 

6,5 pol. (165 mm) 
5,3 pol. (135 mm)
1,9 pol. (48 mm)
2,6 lb (1,18 kg)

Mac OS X 10.6.5 ou posterior

Requer reformatação para funcionar 
com sistemas operativos Windows

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBHML0040HAL
WDBHML0030HAL
WDBHML0020HAL
WDBHML0010HAL

ConTEúDo Do kIT ESPECIFICAçõES DE FUnCIonAmEnTo GARAnTIA lImITADA
Unidade de disco rígido de secretária
Cabo USB
Adaptador de CA
WD Security
WD Drive Utilities
Guia de Instalação Rápida

Taxa de transferência de dados:1 
Até 5 Gb/s no modo USB 3.0 e
Até 480 Mb/s no modo USB 2.0
1  É necessário um sistema anfitrião USB 3.0 e um cabo certificado para USB 3.0 para 

ser obtida a velocidade de desempenho SuperSpeed USB 3.0. 

3 anos A nível mundial

Western Digital, WD, o logótipo WD e My Book são marcas comerciais registadas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países; My Book Studio, WD Security e WD Drive Utilities são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros 
países. Outras marcas aqui mencionadas podem pertencer a outras empresas. As figuras mostradas podem ser diferentes dos produtos actuais. É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto  
e embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O termo da sua garantia limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite o nosso sítio da Web 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.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Como utilizado para capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total acessível varia em função do ambiente operativo. Como utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes 
por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilião de bits por segundo.
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