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Masaüstü Depolama

Tamamen metal.
Hızlı ve güvenli.

Ultra hızlı USB 3.0 bağlantısı 

Yüksek kaliteli metal kasa

Apple® Time Machine® ile uyumlu 

My Book Studio masaüstü sabit sürücüsü, 
inanılmaz yüksek hızlı USB 3.0, olağanüstü 
kapasite ve Mac® 'inizle harika şekilde 
uyum sağlayan kaliteli alüminyum kasa gibi 
özelliklere sahiptir. Apple Time Machine ile 
uyumluluk, yedeklemeleri hızlı ve kolay hale 
getirir. Parola koruması ve donanım tabanlı 
şifreleme, verilerinizin gizliliğini korumanıza 
yardımcı olur. Üst düzeydeki grafik 
profesyonelleri için ideal sürücüdür.
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My Book Studio
Masaüstü Depolama

Ürün Özellikleri

Ürün Teknik Özellikleri

Isıyı yayan, serin dokunuşlu 
alüminyum kasa
Yüksek kaliteli alüminyum kasa, Mac 
bilgisayarınızı mükemmel şekilde tamamlar 
ve şık, kitap şeklindeki tasarımı iki ya da 
daha fazla My Book sürücüsünün tıpkı rafta 
duran kitaplar gibi birbirine yaslanarak 
durmasını sağlar.

Ultra yüksek aktarım hızları 
Yüksek performanslı USB 3.0 bağlantısıyla, 
verilerinizi en yüksek hızda kaydedin ve 
erişin. Bütün bir HD filmi beş dakikadan 
daha kısa bir süre içerisinde aktarın.

Performans, kullanıcının donanım ve sistem 
yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yüksek kapasiteli depolama 
4 TB'a kadar kapasitesi ile, yaratıcı 
yaşamınızın her yönü için çok miktarda 
boş alan mevcuttur. 

Biçimlendirilmiş HFS+ günlüklü
Mac OS® X 10.6.5 ya da sonraki 
sistemler ile kutusundan çıktığı gibi 
çalıştırılabilir. Windows® işletim sistemleri 
ile çalışacak şekilde yeniden kolayca 
biçimlendirilebilir.

Parola koruması
WD Security™, parola koruması 
ve donanım tabanlı şifreleme ile 
verilerinizin yetkisiz erişim ya da 
hırsızlığa karşı korumalı olduğunu 
bilmenin huzurunu yaşatır. 

WD Drive Utilities™

WD Drive Utilities ile sürücünüzün 
kaydını yaptırın, tanılamayı çalıştırın ve 
çok daha fazlasını yapın.

Yekpare metal kasa

ArAYÜz BoYUTlAr SİSTEM UYUMlUlUğU KAPASITE vE MoDEllEr
USB 3.0
USB 2.0

Yükseklik: 
Derinlik: 
Genişlik: 
Ağırlık: 

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

Mac OS X 10.6.5 ya da üzeri

Windows işletim sistemleri için yeniden 
biçimlendirme gerektirir

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

WDBHML0040HAL
WDBHML0030HAL
WDBHML0020HAL
WDBHML0010HAL

KIT İçErIğI çAlIşMA ÖzEllIKlErI SInIrlI GArAnTI
Masaüstü sabit sürücü
USB kablosu
AC adaptörü
WD Security
WD Drive Utilities
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Veri aktarım hızı:1 
USB 3.0 modunda 5 Gb/sn'ye varan hızlar
USB 2.0 modunda 480 Mb/s'ye kadar
1  SuperSpeed USB 3.0 performansı için bir USB 3.0 ana bilgisayarı ve onaylı USB 3.0 

kablosu gerekir. 
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Western Digital, WD, WD logosu ve My Book; Western Digital Technologies, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. My Book Studio, WD Security ve WD Drive Utilities, Western Digital Technologies, Inc.'in ABD ve diğer 
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Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında 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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