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การสำรองไฟล์และ 
การเก็บบันทึกอัน 
ชาญฉลาด

ทำการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ

ศูนย์การควบคุมการสำรองข้อมูลเสมือนจริง

การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัสบนพ้ืนฐานฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดไดร์ฟภายนอก My Book ท่ีมียอดขายอัน
ดับหน่ึงของเราน้ันเป็นโซลูช่ันการเก็บ 
บันทึกข้อมูลอันเลิศหรูท่ีมีความจุสูงสำหรับทุกๆ 
บทของชีวิตดิจิตอลของคุณ ในตอนน้ี 
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดของเราน้ันมีซอฟท์แวร์
สำรองข้อมูลท่ีเสมือนจริง ใช้งานง่าย ทำงานอ
ตัโนมัติและต่อเน่ือง และการรักษาความปลอด
ภัยด้วยไดร์ฟล็อค
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เก็บความทรงจำของชีวิตไว้อย่าง 
ปลอดภัยในท่ีเดียว

ดูข้อมูลสำรองของคุณตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
การเห็นด้วยตาทำให้เช่ือ การสำรองข้อมู
ลเสมือนจริงจะแสดงข้อมูลเน้ือหาเป็นหม
วดหมู่และแสดงการดำเนินการสำรองข้อ
มูลของคุณ 

ป้องกันข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ 
คลายกังวลได้ ข้อมูลของคุณน้ันปลอดภัย 
การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติและต่อเน่ือง
จะทำสำเนาชุดท่ีของทุกในทุกคร้ังท่ีคุณ 
เพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงไฟล์

นำไฟล์ท่ีสูญหายไปกลับมาได้อย่างไม่
ยากเย็น
ดึงข้อมูลอันสำคัญของคุณกลับมาสู่ตำแห
น่งด้ังเดิมท่ีข้อมูลน้ันต้ังอยู่ในทุกคร้ังท่ีคุณสู
ญเสียข้อมูลท้ังหมดของคุณหรือเม่ือได้เขีย
นทับไฟล์ท่ีมีความสำคัญไป

ควบคุมได้
ปรับแต่งการสำรองข้อมูลของคุณ 
ต้ังค่าความปลอดภัย เรียกใช้งานการตร
วจวินิจฉัย จัดการการต้ังค่าด้านพลังงาน 
และอีกมากมายได้ในแบบของคุณเองจาก
ศูนย์ควบคุม WD SmartWare

ดีไซน์ท่ีโฉบเฉ่ียว
เราได้ทำให้ไดร์ฟท่ีได้รางว
ลัรับรองน้ีมีขนาดเล็กลง งดงามข้ึน 
และดีเลิศข้ึนกว่าเดิม

เกจ์ความจุเรืองแสง
ดูพ้ืนท่ีท่ีเหลืออยู่บนไดร์ฟของคุณได้ 
ในทันที

ประหยัดพลังงาน
ไดร์ฟภายนอก My Book น้ันได้รับกา
รออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน WD 
GreenPower Technology™ ลดการใช้พ
ลังงานไดร์ฟภายในลงได้สูงสุดถึง 30% 
โหมด Sleep น้ันลดการใช้พลังงานลงในร
ะหว่างช่วงเวลาท่ีไม่ได้ใช้งาน และคุณสม
บัติในการประหยัดพลังงานจะเปิดและปิดไ
ดร์ฟไปพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไดร์ฟล็อค
สบายใจได้เม่ือรู้ว่าข้อมูลของคุณน้ันไ
ด้รับการปกป้องจากการเข้าใช้งานโด
ยไม่ได้รับอนุญาตหรือการโจรกรรมโ
ดยการป้องกันด้วยรหัสผ่านและการเข้าร
หัสบนพ้ืนฐานฮาร์ดแวร์ 256 บิต

อินเตอร์เฟซ USB 2.0
การเช่ือมต่ออันง่ายดายท่ีมอบความสะดว
กสบายและความสามารถในการใช้งานร
่ว้มกับบรรดาคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ือง

เป็นมิตรกับโลก
เราได้ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดเ
ล็กจากวัสดุรีไซเคิลเพ่ือลดปริมาณขยะ
ให้น้อยท่ีสุด เราขอสนับสนุนให้คุณรีไซ
เคิลด้วย
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คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ 

Western Digital, WD, โลโก ้WD, My Book และ Put Your Life On It เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ; Essential, WD GreenPower Technology และ WD SmartWare เป็นเครื่องหมายการค้าของ Western Digital Technologies, Inc. 
เครื่องหมายอื่นใดที่อาจได้กล่าวถึงไว้ในที่นี้เป็นของบริษัทที่เป็นเจ้าของนั้นๆ รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนั้นอาจไม่มีจำหน่ายในทุกภูมิภาคทั่วโลก ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนั้นสามาร
ถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการรับประกันขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นั้น โปรดเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเราที่ http:support.wdc.com/warranty สำหรับรายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขของการรับประกันขอ
งเราและรายชื่อประเทศในภูมิภาคต่างๆ
© 2009 Western Digital Technologies, Inc. สงวนลิขสิทธิ ์ 
ตามการใช้สำหรับความจุในการเก็บข้อมูล หนึ่งเมกกะไบต์ (MB) = หนึ่งล้านไบต,์ หนึ่งกิกะไบต ์(GB) = หนึ่งพันล้านไบต์ และ หนึ่งเทราไบต ์(TB) = หนึ่งแสนล้านไบต์ ความจุที่ใช้งานไ้ด้ทั้งหมดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช ้
งาน ตามที่ใช้สำหรับอัตราการส่งถ่ายข้อมูลหรือินเตอร์เฟสนั้น เมกะไบต์ต่อวินาท ี(MB/s) = หนึ่งล้านไบต์ต่อวินาที และกิกะบิตต่อวินาท ี(Gb/s) = หนึ่งพันล้านไบต์ต่อวินาที
                                   4178-705049-U00 กันยายน 2009

อินเตอร์เฟซ ขนาด ความสามารถในการใช้งานร่วมกับระบบ ความจุ
USB 2.0 สูง: 

หนา: 
กว้่าง: 
น้ำหนัก: 

1.9 นิ้ว (48 มม.)
6.5 นิ้ว (165 มม.)
5.3 นิ้ว (135 มม.)
2.6 ปอนด ์(1.18 กก.)

Formatted NTFS สำหรับ Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7 
Mac OS® X Tiger®, Leopard®, Snow 
Leopard™ (ต้องทำการรีฟอร์แมต)

2 TB
1.5 TB

1 TB
750 GB
640 GB
500 GB

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

อุปกรณ์ประกอบ ข้อมูลจำเพาะในการทำงาน การรับประกัน
ฮาร์ดไดร์ฟภายนอก
ซอฟท์แวร ์WD SmartWare
สาย USB
อแดปเตอร ์AC
คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ

อัตราการถ่ายโอนข้อมูล:1 สูงสุด 480 Mb/sec
อุณหภูมิในการทำงาน: 5°C ถึง 35°C
อุณหภูมิเมื่อไม่ทำงาน: -20°C ถึง 65°C
1จำเป็นต้องใช้โฮสต ์USB 2.0 และสายเคเบิ้ล USB 2.0 ที่ผ่านการ 
รับรองเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพการทำงานชนิด Hi-Speed USB

2 ปี
2 ปี
3 ปี
3 ปี

อเมริกา
EMEA
APAC
ญี่ปุ่น

การสำรองข้อมูลเสมือนจริงจะแสดงหมวดห
มู่ข้อมูลของคุณและยืนยันว่าไฟล์ของคุณไ
ด้รับการสำรองข้อมูลไว้แล้ว


