
Armazenamento 
suplementar instantâneo

WD ElEmEnts™

Armazenamento em modelo 
de secretária

O armazenamento em modelo de secretária  

WD Elements com USB 3.0 oferece armazenamento 

suplementar fiável, velocidades de transferência 

ultra-rápidas e conectividade universal para 

dispositivos USB 3.0 e USB 2.0. O modelo fino 

inclui até 3 TB de capacidade e a qualidade 

reconhecida da WD®, assim como uma versão 

de avaliação gratuita do software de cópia de 

segurança WD SmartWare™ Pro para criação de 

cópias de segurança locais e na nuvem.

Velocidades de transferência USB 3.0 

ultra-rápidas

Enorme capacidade

Conectividade ligar-e-utilizar
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transferência de ficheiros mais 
rápida do que nunca 
Quando ligada a uma porta SuperSpeed 
USB 3.0, a unidade WD Elements 
permite aceder e guardar ficheiros mais 
rapidamente do que nunca. Transfira um 
filme em HD de 2 horas em apenas  
3 minutos, e não os habituais 13.

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

Compatibilidade com UsB 3.0  
e UsB 2.0 
Com esta unidade, obtém compatibilidade 
com os dispositivos USB 3.0 mais 
recentes, bem como retrocompatibilidade 
com os dispositivos USB 2.0.

Versão de avaliação gratuita 
do software de cópia de 
segurança WD smartWare Pro
O armazenamento em modelo de 
secretária WD Elements inclui uma 
versão de avaliação gratuita do 
software de cópia de segurança 
WD SmartWare Pro. Este software 
de cópia de segurança permite-lhe 
fazer cópias de segurança dos seus 
ficheiros na unidade WD Elements 
ou na nuvem utilizando a sua conta 
DropBox™.

As cópias de segurança na nuvem 
requerem uma conta Dropbox. Os serviços 
na nuvem podem ser alterados, terminados 
ou interrompidos a qualquer momento  
e podem variar consoante o país.

Unidade fina, enorme 
capacidade
O modelo fino disponibiliza uma 
capacidade de até 3 TB, fazendo 
do armazenamento em modelo de 
secretária WD Elements a solução 
ideal para o armazenamento 
suplementar e fácil de todas as  
suas fotografias, músicas, vídeos  
e ficheiros importantes.

melhorar o desempenho do PC 
Quando a unidade de disco rígido 
interna está quase cheia,  
o desempenho do PC diminui. 
Não elimine ficheiros. Liberte 
espaço na unidade de disco rígido 
interna transferindo ficheiros para 
o armazenamento em modelo de 
secretária WD Elements, e recupere  
o desempenho do seu computador.

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  
a modernidade e a protecção.

simplicidade de ligar-e-utilizar
Formatada para funcionar de imediato 
com o seu PC com Windows®. 
Basta ligar e conectar a unidade 
à porta USB do computador para 
adicionar armazenamento suplementar 
instantaneamente.

WD ElEmEnts
Armazenamento em modelo de secretária

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

Western Digital, WD e o logótipo da WD são marcas comerciais registadas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países; WD Elements e WD SmartWare são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países. Outras marcas aqui 
mencionadas podem pertencer a outras empresas. A figura mostrada pode ser diferente do produto actual. A disponibilidade dos produtos pode variar de acordo com a região. Especificações do produto sujeitas a alterações sem aviso prévio. O termo da sua garantia limitada depende 
do país onde o produto foi adquirido. Visite o nosso site em support.wdc.com/warranty para obter os detalhes sobre os termos e condições da nossa garantia limitada.

© 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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IntErFACE DImEnsõEs ComPAtIBIlIDADE Do sIstEmA CAPACIDADEs
USB 3.0 
USB 2.0

Altura: 
Profundidade: 
Largura: 
Peso:  

6,5 pol. (165,8 mm)
5,3 pol. (135 mm) 
1,9 pol. (48 mm)  
2,0 lb (0,91 kg)

Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista, Windows XP
Requer formatação para MAC OS X

3 TB
2 TB

WDBWLG0030HBK
WDBWLG0020HBK

ContEúDo Do kIt EsPECIFICAçõEs DE FUnCIonAmEnto GArAntIA lImItADA
Unidade de disco rígido externa
Cabo USB
Adaptador de CA
Guia de Instalação Rápida

Velocidade de transferência dos dados:1 Até 
5 Gb/s em modo USB 3.0, até 480 Mb/s em 
modo USB 2.0 480 Mb/s
Temperatura em funcionamento: 5°C a 35°C
Temperatura em não funcionamento: -20°C 
a 65°C

1É requerido um sistema anfitrião USB 3.0 e um cabo certificado 
USB 3.0 para ser obtido o desempenho USB SuperSpeed.

1 ano 
2 anos
3 anos

Américas
EMEA
APAC/Japão


