
My Book®

Essential™
Harici Sabit Sürücüler

Akıllı yedekleme ve 
depolama

Otomatik, sürekli yedekleme

Görsel yedekleme kontrol merkezi

Parola koruma ve donanım tabanlı şifreleme

En çok satan ürünümüz olan My Book 
harici sürücü, dijital yaşamınızın her 
bölümü için şık ve yüksek kapasiteli bir 
depolama çözümüdür. En son sürümümüz 
şimdi, görsel, kullanımı kolay, otomatik, 
sürekli yedekleme yazılımı ve sürücü kilidi 
güvenlik korumasına sahiptir.
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Tüm dijital yaşamınız güvenli ve 
tek bir yerde

Yedeklemenizi yapılırken görün 
Görmek inanmaktır. Görsel yedekleme 
içeriğinizi kategoriler halinde görüntüler 
ve yedeklemenizin ilerlemesini gösterir. 

Verilerinizi otomatik olarak korur 
Rahatlayın, verileriniz güvende. 
Otomatik, sürekli yedekleme, bir dosya 
eklediğinizde ya da değiştirdiğiniz 
her seferinde anında ikinci bir kopya 
oluşturur.

Kayıp dosyalarınızı zahmetsizce geri 
alın Tüm verilerinizi kaybetmiş ya da 
önemli bir dosyanın üzerine yazmış 
dahi olsanız değerli verilerinizi orijinal 
konumuna geri alın.

Kontrol sizde olsun
WD SmartWare kontrol merkezinden 
yedeklemenizi özelleştirin, sürücü 
güvenliğini belirleyin, tanılama 
gerçekleştirin, güç ayarlarını yönetin ve 
çok daha fazlasını yapın.

Modern tasarım
Bu ödüllü sürücüleri daha küçük, daha 
zarif ve çok daha şık ürettik.

Işıklı kapasite ölçer
Bir bakışta sürücünüzde ne kadar alan 
bulunduğunu görün.

Güç tasarruflu
My Book harici sürücüler enerji 
tasarrufu yapacak şekilde 
tasarlanmıştır. WD GreenPower 
Technology™ dahili sürücü güç 
tüketimini %30 azaltır, uyku modu 
kullanılmadığı zamanlarda gücü azaltır 
ve güç tasarrufu özelliği sürücüyü 
bilgisayarınızla birlikte açıp kapatır.

Sürücü kilidi
Parola koruması ve 256-bit donanım 
tabanlı şifreleme ile verilerinizin 
yetkisiz erişim yada hırsızlığa karşı 
korumalı olduğunu bilmenin huzurunu 
yaşayın.

USB 2.0 arayüzü
Bilgisayar arasında kolaylık ve 
uyumluluk sağlayan basit bağlantı.

Doğa dostu
Atıkları azaltmak için geri 
dönüştürülebilir malzemeden üretilen 
küçük bir kutu tasarladık. Bunu geri 
dönüştürmenizi öneriyoruz.
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ArAyüz EbAtlArı SISTeM UYUMlUlUğU KApAsıtE
USB 2.0 Yükseklik: 

Derinlik: 
Genişlik: 
Ağırlık: 

1,9 inç (48 mm)
6,5 inç (165 mm)
5,3 inç (135 mm)
2,6 lb (1,18 kg)

Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 için NTFS dosya  
biçiminde biçimlendirilmiş 
Mac OS® X Tiger®, Leopard®,  
Snow Leopard™ (yeniden  
biçimlendirme gerektirir)

2 TB
1,5 TB

1 TB
750 GB
640 GB
500 GB

WDBAAF0020EBK
WDBAAF0015EBK
WDBAAF0010EBK
WDBAAF7500EBK
WDBAAF6400EBK
WDBAAF5000EBK

PAKeT İçerIğI çAlIşMA SPeSIfIKASYonlArI SInIrlI GArAnTI
Harici sabit sürücü
WDSmartWare yazılımı
USB kablosu
AC adaptörü
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Veri aktarım hızı:1 En çok 480 Mb/sn
Çalışma sıcaklığı: 5°C ila 35°C
İşlevsel olmayan sıcaklık: -20°C ila 65°C
1 Yüksek hızda USB performansı için bir USB 2.0 ana 
bilgisayarı ve onaylı USB 2.0 kablosu gerekir.

2 yıl 
2 yıl
3 yıl
3 yıl

Amerika
EMEA
APAC
Japonya

Görsel yedekleme içerik kategorilerinizi 
görüntüler ve dosyalarınızın 
yedeklendiğini doğrular.


