
O armazenamento portátil WD Elements com  
USB 3.0 oferece conectividade universal, 
capacidade até 4 TB e velocidades de  
transferência rápidas para os consumidores  
que procuram um armazenamento fiável, de  
alta capacidade e que possa ser transportado.

A unidade pequena e leve encaixa-se  
perfeitamente no seu estilo, sendo apoiada  
pela qualidade e fiabilidade da WD.

WD Elements™

Armazenamento portátil

Simples, rápida e portátil.

• Interface USB 3.0
• Alta capacidade
• Conectividade de ligar e utilizar



Especificações do produto

WD, o logótipo WD e WD Elements são marcas registadas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou das respetivas filiais nos EUA e/ou noutros países. Todas as outras marcas pertencem aos respetivos proprietários. Especificações do produto sujeitas  
a alterações sem aviso prévio. As figuras mostradas podem ser diferentes do produto real. Como utilizado para capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um bilião de bytes. A capacidade total acessível varia em função do ambiente operativo.
©2017 Western Digital Corporation ou respetivas filiais. Todos os direitos reservados.
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WD Elements
Armazenamento portátil

Velocidades de transferência rápidas
Quando ligado a uma porta USB 3.0, o armazenamento portátil WD Elements  
proporciona o máximo de desempenho para transferências de dados. 
Transfira um filme em HD total numa fração do tempo que demora  
com USB 2.0.
O desempenho pode variar, pois depende da configuração do sistema  
e do hardware do utilizador.

Compatibilidade com USB 3.0 e USB 2.0
Funciona bem com os dispositivos USB 3.0 mais recentes e é retrocompatível  
com os dispositivos USB 2.0.

Capacidade elevada numa unidade pequena
O modelo pequeno e leve oferece armazenamento de alta capacidade, 
tornando o armazenamento portátil WD Elements na opção ideal para 
os consumidores que pretendem transportar com eles os ficheiros 
importantes.

 
 

Melhorar o desempenho do PC
Quando a unidade interna está quase cheia, o desempenho do PC diminui. 
Não elimine ficheiros. Liberte espaço na unidade interna transferindo 
ficheiros para o WD Elements e recupere o desempenho do seu PC.

Qualidade WD, por dentro e por fora
Nós sabemos o quanto os seus dados são importantes para si. Por isso, 
construímos a unidade seguindo os nossos requisitos de durabilidade, 
tolerância a choques e fiabilidade de longo prazo. Depois, protegemos  
a unidade com uma caixa durável concebida tendo em vista o estilo  
e a proteção.

Formatada para Windows®

Formatação NTFS e compatível com Windows 10, 8.1 e 7. Reformatação 
necessária para outros sistemas operativos.

CAPACIDADES E MODELOS DIMENSÕES DE 500 GB ATÉ 1 TB DIMENSÕES DE 1,5 TB ATÉ 4 TB GARANTIA LIMITADA
Comprimento: 
Largura: 
Altura: 
Peso: 

4,35 pol. (111 mm)
3,23 pol. (82 mm)
0,59 pol. (15 mm)
0,29 lb (0,13 kg)

Comprimento: 
Largura: 
Altura: 
Peso:

4,40 pol. (111 mm)
3,20 pol. (82 mm)
0,82 pol. (21 mm)
0,52 lb (0,23 kg)

2 anos
3 anos

A nível mundial
China

CONTEÚDO ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO COMPATIBILIDADE DO SISTEMA
Unidade de disco rígido portátil
Cabo USB
Manual de Instalação Rápida

Temperatura em funcionamento: 5 °C a 35 °C
Temperatura em não funcionamento: -20 °C a 65 °C

Formatação NTFS para Windows® 10, 
Windows 8.1, Windows 7

Reformatação necessária para outros 
sistemas operativos.

INTERFACE
USB 3.0 Tipo A 

 4 TB WDBU6Y0040BBK
 3 TB WDBU6Y0030BBK
 2 TB WDBU6Y0020BBK
 1,5 TB BWDBU6Y0015BBK

 1 TB WDBUZG0010BBK
750  GB WDBUZG7500ABK
500 GB WDBUZG5000ABK

Funcionalidades do produto 


