
ประสิทธิภาพระดับสูงและความจุมหาศาล

ความละเอียดสูงสำาหรับโลกแห่งความคมชัดสูง 

การรับประกันแบบจำากัดเงื่อนไขชั้นนำาของอุตสาหกรรม

ไดร์ฟ WD Black รุ่นใหม่ท้ังหมดของเรามอบประสิทธิภาพท่ี
จะช่วยเพ่ิมความสนุกให้แก่ประสบการณ์การใช้งาน PC ของคุณ 
ประสิทธิภาพของไดร์ฟเหล่าน้ีช่วยเพ่ิมคุณสมบัติใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์
รุ่นก่อนหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ ช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้
อย่างสนุกสนานย่ิงข้ึนและเสียเวลารอคอยน้อยลง

WD Black™

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอันทรงประสิทธิภาพ

เม่ือประสิทธิภาพมาพร้อมกับความจุ

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
WD Black



WD Black
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอันทรงประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

   ข้อมูลจำ�เพ�ะของผลิตภัณฑ์

Western Digital, WD และโลโก้ WD เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Western Digital Technologies, Inc. ในสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple และ StableTrac เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Western Digital Technologies, Inc. เคร่ือง
หมายอ่ืนๆ ท่ีแสดงอยู่ในเอกสารฉบับน้ีอาจจะเป็นของบริษัทอ่ืนๆ ภาพท่ีแสดงอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง ผลิตภัณฑ์บางชนิดน้ันอาจไม่มีจำาหน่ายในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท้ังหมดน้ันสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การ
รับประกันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ดูรายละเอียดได้ท่ี http://support.wdc.com/warranty © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 
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ประสิทธิภ�พระดับสูงและคว�มจุมห�ศ�ล

เราได้มอบฮาร์ดไดร์ฟรุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มความ

สนุกสนานในการใช้งาน PC สำาหรับนัก
สร้างสรรค์ นักเล่นเกม และผู้ที่ต้องการสิ่งที่
ดีที่สุด ฮาร์ดไดร์ฟเดสก์ท็อป WD Black 
รุ่นล่าสุดมีประสิทธิภาพขั้นสูงที่ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบช่วยให้คุณสามารถมีเวลา

มากขึ้นในการทำาสิ่งที่คุณรักเนื่องจากต้อง

ใช้เวลาในการรอคอยน้อยลง WD Black 

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

งาน PC ของคุณด้วยความจุมหาศาลและ
ประสิทธิภาพขั้นสูงเพื่อตอบสนองความ

ต้องการส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

คว�มละเอียดสูงสำ�หรับโลกแห่งคว�ม

คมชัดสูง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความจุ WD Black 
มี ตัวควบคุมความละเอียดสูง (HRC) ใหม่
พร้อมด้วยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ี

ดีกว่า จึงช่วยเพ่ิมความแม่นยำาของข้อมูลใน
ฮาร์ดไดร์ฟ ส่ิงเหล่าน้ีได้แปรเปล่ียนเป็นการ
ตอบสนองข้ันสูงเพ่ือนำาโลกแห่งความคมชัดสูง

ของคุณไปยังระดับท่ีดีกว่า

ฉล�ดกว่�ไดร์ฟท่ัวๆ ไป
PC ประสิทธิภาพสูงและสถานปฏิบัติการ
จะมีส่วนประกอบขั้นสูงที่มีการสั่นสะเทือน

และเสียงที่ลดความแม่นยำาและประสิทธิภาพ

ของไดร์ฟของคุณ แม้แต่แชสซีที่ดีที่สุดที่มี
จำาหน่ายในตลาดก็ไม่สามารถชดเชยสิ่งดัง

กล่าวได้เสมอ ฮาร์ดไดร์ฟ WD Black รุ่น

ใหม่มีเทคโนโลยีควบคุมการสั่นสะเทือน 
(VCT) ซึ่งช่วยให้ดิสก์ด้านในสามารถชดเชย

ปัญหาในการติดตั้งหรือแรงสั่นสะเทือนที่อยู่

ภายในเครื่องของคุณได้ จึงเพิ่มความแม่นยำา
ของข้อมูล ประสิทธิภาพ และความเชื่อ
ถือได้ในระยะยาว หรือพูดง่ายๆ ก็คือ คุณ
จะสามารถเล่นเกมได้มากขึ้น เร็วขึ้น และ
นานขึ้น

เม่ือคว�มต่ืนเต้นม�พบกับคว�มเสถียร

นอกจากเทคโนโลยีการควบคุมการสั่น

สะเทือน (VCT) แล้ว WD Black ยังมี

เทคโนโลยี StableTrac™ ซึ่งช่วยรักษา
ความปลอดภัยของก้านมอเตอร์ด้านในไดร์ฟ

ที่ทั้งสองด้านเพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเพิ่ม

เติมให้ระบบได้ StableTrac ช่วยรักษา

ความเสถียรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงสามารถติดตามข้อมูลในส่วนต่างๆ ใน
ระหว่างเขียนและอื่นข้อมูลได้อย่างแม่นยำา

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รุ่น 2 TB ขึ้นไป)

ปกป้องช่วงเวล�ท่ีดีของคุณ 
ส่ิงท่ีแย่ท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการประมวล

ผลการสร้างข้อมูลคือการสูญเสียพลังงาน

เน่ืองจากไฟตกหรือไฟดับ ฮาร์ดไดร์ฟ  
WD Black รุ่นใหม่มีเทคโนโลยีป้องกันการ
รบกวน (CPT) ซ่ึงช่วยปกป้องและจำากัด
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับฮาร์ดไดร์ฟเม่ือไฟตก

หรือไฟดับ โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีป้องกันการ
รบกวนจะช่วยประหยัดเวลาและเงินสำาหรับ

โครงการของคุณ 

ก�รประมวลผลแบบคู่ท่ีมีประสิทธิผล

เม่ือพูดเก่ียวกับประสิทธิภาพการประมวล

ผล ประสิทธิภาพท่ีมากกว่าย่อมดีกว่าเสมอ 
WD Black มีหน่วยประมวลผลดูอัลคอร์ท่ี

มีประสิทธิภาพการประมวลผลสองเท่าเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดของไดร์ฟ โดยการเพ่ิม
คุณค่าเทคโนโลยีแคชไดนามิกจาก WD ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพได้โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ชุดคำาส่ังการแคชตามเวลาจริงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดสรรแคชระหว่างการอ่าน

และการเขียนข้อมูล ผลก็คือไดร์ฟสามารถ
จัดสรรค์แคชสำาหรับการอ่านข้อมูลได้ดีย่ิงข้ึน 
ซ่ึงช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลและเพ่ิม

ประสิทธิภาพโดยรวม

ก�รรับประกันระดับช้ันนำ�ของ

อุตส�หกรรม 5 ปีภ�ยใต้เง่ือนไข
วิศวกรของเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความ

ปลอดภัยของข็อมูลของคุณ ความมุ่งมั่นนี้
สะท้อนให้เห็นโดยการรับประกันแบบจำากัด

เงื่อนไขระยะเวลา 5 ปีชั้นนำาของวงการ
ที่เรามอบให้แก่ไดร์ฟ WD Black ทุก

ตัว หลักฐานสำาหรับความสำาเร็จของเรา
คือความสามารถของเราในการสร้างสรรค์

เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและความ
สามารถของเราในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์

เหล่านี้ด้วยการรับประกันแบบจำากัดเงื่อนไข 
5 ปี WD Black ได้รับการทดสอบด้วย
มาตรฐานที่สูงกว่าฮาร์ดไดร์ฟแบบเดิมๆ 
ด้วยการทดสอบที่หนักหน่วงและเข้มข้น

กว่าในระยะเวลาที่นานกว่า นี่คือที่มาแห่ง
นวัตกรรม ความประณีต และความมุ่งมั่น
ของเราที่มีต่อฮาร์ดไดร์ฟประสิทธิภาพสูง

อินเตอร์เฟซ ฟอร์มแฟคเตอร์ คว�มเร็วในก�รหมุน CaChe
SATA 6 Gb/s 3.5 นิ้ว 7200 RPM 64 MB

รุ่น คว�มจุ ก�รรับประกัน
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 ปี

WD Black คือส่วนหนึ่งของส�ยผลิตภัณฑ์ของ WD สำ�หรับฮ�ร์ดไดร์ฟภ�ยใน

การใช้งานในทุกๆ วัน ความจุ ประสิทธิภาพการทำางาน กล้องวงจรปิดNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


