
Etkileyici performans ve kapasite

Çok net bir dünya için yüksek çözünürlük 

Endüstri lideri sınırlı garanti

Yeni nesil WD Black sürücülerimizin tamamı, 
bilgisayarınızın oyun alanı deneyimini arttıran 
gelişmiş bir performans sunar. Bu performans 
sürücüleri, sistem performansını en üst düzeye 
çıkarmak için bir önceki nesle göre geliştirilmiş 
özellikler sunar ve daha az süre harcayarak daha 
fazlasını yapmanızı sağlar.

WD Black™

Performans Depolama

Performans ile kapasitenin 
buluştuğu an.

WD Black hakkında daha 
fazlasını öğrenin



WD Black
Performans Depolama

Ürün Özellikleri

Ürünün Teknik Özellikleri

Western Digital, WD ve WD logosu Western Digital Technologies, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır; absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple ve StableTrac ise, Western Digital Technologies, Inc.  
şirketinin ticari markalarıdır. Burada başka şirketlere ait markalar yer almış olabilir. Burada gösterilen resimler gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Tüm ürünler dünyanın tüm bölgelerinde bulunmayabilir. Tüm ürün ve ambalaj özellikleri 
bildirilmeksizin değiştirilebilir. Garantiler bölgeye göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için http://support.wdc.com/warranty adresini ziyaret edin. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 
Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında, bir gigabayt (GB) = bir milyar bayt ve bir terabayt (TB) = bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişiklik gösterir. Aktarım hızı veya arayüz olarak kullanıldığında, 
saniye başına megabayt (MB/sn) = saniyede bir milyon bayt, saniye başına gigabit (Gb/sn) = saniyede bir milyar bite eşittir.
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Etkileyici performans ve kapasite
Bilgisayarınızın oyun alanını 
genişletmek amacıyla yaratıcı kişiler 
oyuncular ve en iyisini arayanlar 
için yeni nesil sabit sürücülerimizi 
geliştirdik. Son sürüm WD Black 
masaüstü sabit sürücüleri, daha az 
beklemeniz ve en sevdiğiniz şeyler 
için daha fazla vakit ayırmanız 
için sistem performansını en 
üst düzeye çıkaran geliştirilmiş 
özellikler sunar. WD Black, 
yüksek kapasitesi ve inanılmaz 
performansı sayesinde bilgisayar 
deneyiminizi yoğunlaştırmak 
ve kişiselleştirmenin sınırlarını 
zorlamak üzere tasarlanmıştır.

Çok net bir dünya için yüksek 
çözünürlük
Atletik performans ve kapasite 
özellikleri sunan WD Black, sabit 
sürücü dahilinde artırılmış veri 
kesinliği sağlayan yeni bir gelişmiş 
mimari tasarımlı Yüksek Çözünürlük 
Kumandası (HRC) içerir. Bu, yüksek 
çözünürlüklü dünyanızı bir sonraki 
seviyeye taşımanız için gerekli 
donanımı sunar.

Ortalama sürücüden daha akıllı
Üst düzey bileşenler ile donatılmış 
performans ve iş istasyonu 
bilgisayarları, sürücünüzün 
kesinliğini ve performansını 
olumsuz yönde etkileyen titreşim ve 
akustiğe neden olabilir. Piyasadaki 
en iyi kasalar bile bununla her 
zaman baş edemez. Yeni nesil 
WD Black sabit sürücüleri, sürücü 
içindeki disklerin, kasanızın 
içindeki her türlü montaj sorununa 
ya da titreşim koşullarına uyum 
sağlamasını mümkün kılan 
Titreşim Kontrolü Teknolojisi (VCT) 
özelliğini içermektedir. Bu özellik, 
zamanla yükseltilmiş veri kesinliği, 
performans ve güvenilirliği 
beraberinde getirir. Basitleştirirsek, 
artık daha çok, daha hızlı ve daha 
uzun süre oyun oynayabilirsiniz.

Aksiyon, sabit çekişle buluşuyor
Titreşim Kontrolü Teknolojisine 
(VCT) ek olarak, WD Black 
aynı zamanda, ilave sistem 
kaynaklı titreşimleri azaltmak 
için sürücünüzün içinde motor 
gövdesini her iki uçtan sabitleyen 
StableTrac™ Teknolojisi ile 
donatılmıştır. StableTrac içerideki 
disk kapaklarını dengeler; bu, 
okuma ve yazma işlemleri sırasında 
belirli bir sektörde daha doğru bir 
izleme ve yükseltilmiş performans 
sunar. (2 TB ve üzeri modeller)

Hayatınızdaki anları koruma 
Oluşturma işlemi esnasında 
olabilecek en kötü şey, güç 
dalgalanması ya da kesilmesi 
yüzünden verilerin kaybedilmesidir. 
Yeni jenerasyon WD Black 
sabit sürücüler, sürücüdeki güç 
dalgalanması ya da güç kaybı anında 
muhtemel veri kaybı sorununu 
koruyup sınırlandırmanızı sağlayan 
Bozulma Koruma Teknolojisi (CPT) 
ile donatılmıştır. Bozulma Koruma 
Teknolojisi, proje kapsamında hem 
zamandan hem de paradan tasarruf 
etmenizi sağlar. 

Etkili çift işlem
Söz konusu işlem gücü olduğunda, 
daha fazlası her zaman daha iyidir. 
WD Black, sürücü performansınızı 
en üst düzeye çıkarmak için işlem 
gücünü ikiye katlayan çift çekirdekli 
işlemci özelliğine sahiptir. Katma 
değeri eklersek, WD'nin Dinamik 
Önbellek Teknolojisi, gerçek zamanda 
önbelleğe alma algoritmalarını 
geliştirip okuma ve yazma işlemleri 
arasında önbellek dağılımını optimize 
ederek performansı artırır. Bu, veri 
yığılmasını azaltıp genel performansı 
artırarak, okuma işlemine otomatik 
olarak daha fazla önbellek  
ayırmasını sağlar.

Sektör lideri 5 yıl sınırlı garanti
Mühendislerimiz, verilerinizi 
güvende tutmak için kendilerini 
adamış durumdalar. Bu tutkuyu, 
tüm WD Black sürücüleri için 
sunduğumuz sektör lideri  
5 yıllık sınırlı garantimizde 
de görebilirsiniz. Başarımızın 
kanıtı, sürekli olarak yeni nesil 
teknoloji üretme özelliğimiz ve 
sektör lideri 5 yıllık sınırlı garanti 
kapsamıyla bu ürünlerin arkasında 
durabilmemizdir. WD Black, daha 
uzun bir süre boyunca daha ağır 
ve sert testlere, geleneksel sabit 
sürücülerden daha yüksek bir 
standartta test edilir. Bu, bizim 
yenilik, geliştirme ve sabit sürücü 
performansına olan tutuklumuzun 
hikayesidir.

ArAyÜz FOrm FAkTÖrÜ DÖnmE Hızı ÖnBEllEk
SATA 6 Gb/sn 3,5 inç 7200 RPM 64 MB

mODEllEr kApASıTElEr Sınırlı GArAnTı
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 yıl

WD Black, WD'nin dahili sabit sürücü grubunun bir parçasıdır.

Günlük Kapasite Performans Güvenlik KamerasıNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


