
My Book®

Studio™

Stationär lagring

Helt i metall.
Snabb och säker.

Ultrasnabb USB 3.0-anslutning 

Metallchassi av hög kvalitet

Kompatibelt med Apple® Time Machine®

 

Den stationära hårddisken My Book Studio 
har blixtsnabb USB 3.0-prestanda, massiv 
kapacitet och ett aluminiumchassi av hög 
kvalitet som är ett perfekt komplement till din 
Mac®. Kompatibilitet med Apple Time Machine 

gör säkerhetskopieringar snabba och enkla. 
Lösenordsskydd och hårdvarukryptering hjälper 
till att hålla din data privat. Det är den idealiska 
disken för krävande grafikproffs.
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My Book Studio
Stationär lagring

Produktfunktioner

Produktspecifikationer

Värmeavledande, svalt 
aluminiumchassi.
Aluminiumchassit av hög kvalitet är ett 
perfekt komplement till din Mac-dator och 
den snygga, bokliknande formen gör att 
två eller fler My Book-diskar kan ställas 
tillsammans som böcker på en hylla.

Ultrasnabba 
överföringshastigheter 
Spara och kom åt data vid 
topphastigheter med högpresterande 
USB 3.0-anslutning. Överför en  
HD-film med full längd på mindre än 
fem minuter.

Prestanda kan variera utifrån användarens 
maskinvara och systemkonfigurationen.

Lagring med hög kapacitet 
Med upp till 4 TB kapacitet finns det 
massor med utrymme för alla kapitel  
av ditt kreativa liv. 

Formaterad journalförd HFS+
Fungerar direkt ur förpackningen, med 
ditt Mac OS® X 10.6.5 eller senare 
system. Kan enkelt omformateras för att 
fungera med Windows® operativsystem.

Lösenordsskydd
Med WD Security™ kan du vara 
lugn eftersom du vet att din data är 
skyddad från obehörig åtkomst med 
lösenordsskydd och hårdvarukryptering. 

WD Drive Utilities™

Registrera din disk, kör diagnostik med 
mera med hjälp av WD Drive Utilities.

Chassi helt i metall

GränSSnitt Mått SySteMkoMPatibiLitet kaPaCitet oCH MoDeLLer
USB 3.0
USB 2.0

Höjd: 
Djup: 
Bredd: 
Vikt: 

165 mm 
135 mm
48 mm
1,18 kg

Mac OS X 10.6.5 eller senare

Kräver omformatering för Windows-
operativsystem

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBHML0040HAL
WDBHML0030HAL
WDBHML0020HAL
WDBHML0010HAL

PaketetS inneHåLL DriFtSSPeCiFikationer beGränSaD Garanti
Stationär hårddisk
USB-kabel
Nätadapter
WD Security
WD Drive Utilities
Snabbinstallationsguide

Dataöverföringshastighet:1 
Upp till 5 Gb/s i USB 3.0-läge
Upp till 480 Mb/s i USB 2.0-läge
1  USB 3.0-värd och certifierad USB 3.0-kabel krävs för att få SuperSpeed 

USB 3.0-prestanda. 

3 år Världsomfattande

Western Digital, WD, WD-logotypen och My Book är registrerade varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. i USA och andra länder. My Book Studio, WD Security och WD Drive Utilities är varumärken som tillhör Western Digital Technologies, Inc. i USA och andra 
länder. Andra märken kan nämnas här som tillhör andra företag. Bilder som visas kan variera från verkliga produkter. Inte alla produkter är tillgängliga i alla regioner i världen. All produkt- och förpackningsspecifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
Den begränsade garantins omfattning beror på vilket land produkten köpts i. Besök gärna vår hemsida på http:support.wdc.com/warranty för detaljerade villkor kring vår begränsade garanti och en förteckning över specifika länder i dessa regioner.
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Vid hänvisning till lagringskapacitet är en terabyte (TB) = en biljon byte. Total åtkomlig kapacitet varierar med operativ miljö. Vid användning som överföringshastighet eller gränssnitt gäller att megabyte per sekund (MB/s) = en miljon byte per sekund och gigabit per  
sekund (Gb/s) = en miljard bitar per sekund.
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