
Tăng cường hiệu suất hoạt động và dung lượng

Độ phân giải cao mang lại thế giới hình ảnh độ nét cao 

Bảo hành giới hạn hàng đầu trong ngành

Tất cả các ổ đĩa WD Black thế hệ mới của chúng 
tôi đều mang lại hiệu suất hoạt động được cải 
thiện giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng máy 
tính PC của bạn. Các ổ đĩa hiệu suất cao này 
cung cấp những tính năng cải tiến hơn hẳn thế 
hệ trước đó nhằm tối đa hóa hiệu năng hệ thống, 
mang lại cho bạn thêm nhiều niềm vui khi sáng 
tạo với thời gian chờ đợi ít hơn.

WD Black™

Lưu trữ Hiệu suất hoạt 
động cao

Nơi hiệu suất hoạt động 
kết hợp với dung lượng.

Tìm hiểu thêm về 
WD Black



WD Black
Lưu trữ Hiệu suất hoạt động cao

Tính năng Sản phẩm

   Đặc tính Kỹ thuật Sản phẩm

Western Digital, WD, và logo WD là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của Công ty Western Digital Technologies, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác; absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red,  
WD Purple và StableTrac là các nhãn hiệu thương mại của Công ty Western Digital Technologies, Inc. Các dấu hiệu khác có thể được đề cập trong đây là thuộc về các công ty khác. Các hình ảnh được trình bày có thể 
khác với sản phẩm thực tế. Không phải toàn bộ các sản phẩm đều có thể được cung cấp tại mọi vùng trên thế giới. Tất cả các đặc tính kỹ thuật và đóng gói của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 
Chế độ bảo hành sẽ khác nhau theo từng khu vực. Ghé thăm trang web http://support.wdc.com/warranty để biết chi tiết. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. 
Khi được sử dụng làm dung lượng lưu trữ, một gigabyte (GB) = một tỷ byte, và một terabyte (TB) = một nghìn tỷ byte. Dung lượng sử dụng được sẽ thay đổi tùy theo môi trường hệ điều hành. Khi được dùng cho tốc độ 
truyền hoặc giao tiếp, megabyte/giây (MB/s) = một triệu byte/giây, và gigabit/giây (Gb/s) = một tỷ bit/giây.

2178-800058-910 Tháng 2/2014

Tăng cường hiệu suất hoạt động 
và dung lượng
Dành cho những ai sáng tạo, các 
game thủ và những người đòi hỏi 
mọi thứ tốt nhất, chúng tôi đã mang 
đến thế hệ kế tiếp các ổ đĩa cứng 
để mở rộng việc ứng dụng máy tính 
PC của bạn. Các ổ đĩa cứng  
WD Black mới nhất dành cho máy 
tính để bàn cung cấp những tính 
năng nâng cao giúp tối đa hóa hiệu 
năng hệ thống, cho phép dành 
nhiều thời gian làm những gì bạn 
yêu thích nhất và chờ đợi ít hơn. 
WD Black được thiết kế để tăng 
cường trải nghiệm máy tính PC 
của bạn với dung lượng rộng rãi 
và hiệu suất hoạt động đáng kinh 
ngạc, thúc đẩy khả năng sáng tạo 
cá nhân.

Độ phân giải cao mang lại thế 
giới hình ảnh độ nét cao
Bên dưới dáng vẻ khỏe khoắn về 
hiệu suất hoạt động và dung lượng, 
WD Black được trang bị Bộ điều 
khiển Độ phân giải cao (HRC) loại 
mới với thiết kế kiến trúc đã được 
cải thiện, nhờ đó tăng độ chính xác 
của dữ liệu khắp trên ổ đĩa cứng. 
Điều này mang lại khả năng đáp 
ứng cao độ, đưa cả thế giới hình 
ảnh độ nét cao của bạn lên một tầm 
mức mới.

Thông minh hơn các ổ đĩa thông 
thường
Các máy tính PC hiệu suất cao và 
máy trạm được trang bị các thành 
phần cao cấp thường phát ra rung 
động và âm thanh có thể làm giảm 
độ chính xác và hiệu suất hoạt 
động ổ đĩa cứng của bạn. Ngay cả 
hệ khung đỡ tốt nhất trên thị trường 
không phải lúc nào cũng có thể bù 
đắp lại vấn đề này. Thế hệ mới các 
ổ đĩa cứng WD Black có trang bị 
Công nghệ Kiểm soát Rung động 
(Vibration Control Technology – 
VCT) cho phép các đĩa bên trong 
ổ đĩa thích ứng với bất cứ vấn đề 
lắp đặt hoặc tình trạng rung động 
nào trong thùng máy của bạn, từ đó 
giúp tăng độ chính xác của dữ liệu, 
hiệu suất hoạt động và độ tin cậy 
theo thời gian. Một cách đơn giản, 
điều này có nghĩa là bạn có thể 
chơi các game nặng hơn, nhanh 
hơn và lâu hơn.

Hoạt động đáp ứng vận hành 
ổn định
Bên cạnh Công nghệ Kiểm soát 
Rung động (VCT), WD Black 
cũng được trang bị Công nghệ 
StableTrac™, giúp cố định trục động 
cơ bên trong ổ đĩa ở cả hai đầu 
nhằm giảm thiểu các rung động 
khác do hệ thống gây ra. StableTrac 
sẽ ổn định chắc chắn các phiến đĩa 
bên trong, giúp theo dõi chính xác 
hơn tại một cung từ (sector) cụ thể 
trong các thao tác đọc và ghi cũng 
như gia tăng hiệu suất hoạt động. 
(các model từ 2 TB trở lên)

Bảo vệ những khoảnh khắc của 
bạn 
Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong 
quá trình dựng hình là mất dữ liệu 
do dao động điện áp hoặc mất điện. 
Thế hệ mới các ổ đĩa cứng WD Black 
được trang bị Công nghệ Bảo vệ 
Chống Sai lệch (Corruption Protection 
Technology – CPT), giúp bảo vệ và 
hạn chế các sự cố mất dữ liệu tiềm ẩn 
khi cúp điện hoặc mất nguồn điện vào 
ổ đĩa cứng. Nhìn chung, Công nghệ 
Bảo vệ Chống Sai lệch có thể giúp tiết 
kiệm thời gian và tiền bạc cho dự án 
của bạn. 

Xử lý kép hiệu quả
Khi nói đến sức mạnh xử lý, mạnh 
mẽ hơn bao giờ cũng tốt hơn.  
WD Black được trang bị bộ xử lý lõi 
kép giúp nhân đôi sức mạnh xử lý 
nhằm tối đa hóa hiệu suất hoạt động 
của ổ đĩa. Bổ sung thêm giá trị gia 
tăng, Công nghệ Cache động của 
WD gia tăng hiệu suất hoạt động 
bằng cách cải thiện các thuật toán 
bộ nhớ đệm theo thời gian thực 
và tối ưu hóa việc phân bổ bộ nhớ 
cache giữa các thao tác đọc và ghi. 
Điều này giúp cho ổ đĩa tự động 
phân bổ thêm bộ nhớ cache cho 
dữ liệu đọc, làm giảm tắc nghẽn dữ 
liệu và gia tăng hiệu suất hoạt động 
tổng thể.

Bảo hành giới hạn 5 năm hàng 
đầu trong ngành
Các kỹ sư của chúng tôi vẫn không 
ngừng cống hiến để giữ cho các 
dữ liệu của bạn được an toàn. 
Niềm đam mê này được phản ánh 
qua việc bảo hành giới hạn 5 năm 
hàng đầu trong ngành, chúng tôi 
luôn hỗ trợ đằng sau tất cả các  
ổ đĩa WD Black. Bằng chứng cho 
sự thành công của chúng tôi thể 
hiện ở khả năng liên tục mang đến 
những công nghệ thế hệ kế tiếp 
cũng như qua khả năng chúng 
tôi luôn hỗ trợ đằng sau các sản 
phẩm này với bảo hành giới hạn  
5 năm hàng đầu trong ngành.  
WD Black được thử nghiệm theo 
một tiêu chuẩn cao hơn so với các  
ổ đĩa cứng thông thường bằng 
quá trình thử nghiệm căng thẳng 
và khắc nghiệt hơn trong một thời 
gian dài. Đây là câu chuyện của 
chúng tôi về sự đổi mới, nâng cao 
chất lượng và niềm đam mê đối 
với hiệu suất hoạt động của ổ đĩa 
cứng.

Giao Tiếp KícH THước Tốc Độ quay Bộ nHớ Đệm (cacHe)
SATA 6 Gb/s 3,5 inch 7200 vòng/phút 64 MB

các model dunG lượnG Bảo HànH Giới Hạn
500 GB
1 TB
2 TB
3 TB 
4 TB

5 năm

Wd Black là một phần của dòng sản phẩm ổ đĩa cứng gắn trong hoàn chỉnh của Wd.

Mỗi ngày Dung lượng Hiệu suất hoạt động Giám sátNAS

WD1003FZEX
WD2003FZEX
WD3003FZEX
WD4003FZEX

WD5003AZEX 
WD1002FAEX 
WD2002FAEX 
WD3001FAEX 
WD4001FAEX


