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تخزين فائق السرعة 

SuperSpeed USB 3.0 وصلة

تصميم أنيق

WD جودة واعتمادية

حتتوي محركات األقراص الصلبة اخلارجية My Book 3.0 على 

وصلة SuperSpeed USB 3.0 فائقة السرعة بسرعة ال 

نظير لها تصل إلى 5 جيجابت في الثانية لتوفير أكبر سرعة 

نقل متاحة في محرك قرص صلب خارجي.
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الوصول إلى ملفاتك وحفظها بسرعة أكبر
 

SuperSpeed USB 3.0 وصلة
تزيد من سرعات نقل بياناتك باستخدام أسرع وصلة 

HD بحجم  الدقة  أفالم عالية  USB متاحة. نقل 
GB 24 في 2.7 دقيقة مقابل 13.3 دقيقة 

باستخدام وصلة 2.0. 

 HD قد يختلف األداء حسب تكوين النظام لديك.  يقترب زمن حجم فيلم
عالي الدقة من ساعتني

أفكار متسارعة
من املمكن حفظ حترير موارد الفيديو الضخمة 
والصور املتحركة والتصميم الرسومي وملفات 

ا بحيث لن تضطر  الوسائط الكبيرة بسرعة كبيرة جدً
بعد اآلن النتظار أن تقوم التقنية مبجاراة أفكارك.

تصميم انسيابي وأنيق
يتميز هذا املنتج األحدث املنضم لعائلة محركات 

ا  األقراص الصلبة اخلارجية My Book األكثر رواجً
مبظهر خارجي غاية في اجلمال والذي سيظهر كتحفة 

رائعة موجودة على رفك.

جاهز للتوصيل والتشغيل مع أجهزة 
Windows الكمبيوتر الشخصية بنظام

.Windows 7و Windows Vista®  متوافق مع

USB 2.0 متوافق مع منافذ
قم بتوصيل محرك األقراص في أي مكان به منفذ 

USB. حيث تتوافق وصلة USB 3.0 مع اإلصدار 
السابق لوصلة USB 2.0 دون احلاجة ملزيد من مكونات 

األجهزة. 

.USB 2.0 يتم نقل البيانات بسرعات ،USB 2.0 عند التوصيل بوصلة

محول USB 3.0 HBA االختياري
 USB 3.0 HBA تتيح املوديالت التي حتتوي على محول
للمستخدمني إمكانية ترقية جهاز الكمبيوتر الشخصي 

اخلاص بهم لالستفادة من سرعات نقل البيانات املتاحة 
عبر منفذ SuperSpeed USB 3.0 فائق السرعة. 

جودة WD في الداخل واخلارج
مت تصميمه بنفس القدر من االلتزام باجلودة الذي جعل 

من محركات أقراص My Book الصلبة اخلارجية 
هي محركات األقراص رقم واحد في العالم من حيث 

املبيعات.  

صديق للبيئة
لقد صممنا صندوقًا صغيرًا من مواد معاد تدويرها 

للتقليل من النفايات. ونحن نشجعك على إعادة تدويره.

My Book 3.0
محرك القرص الصلب اخلارجي

ميزات املنتج

مواصفات املنتج

السعات واملوديالتتوافق النظاماألبعادواجهة التوصيل

USB 3.0 :االرتفاع
العمق: 
العرض: 
الوزن:  

(48 مم) 1.9 بوصة 
(165 مم)  6.5 بوصة 
(135 مم) 5.3 بوصة 

(1.18 كجم) 2.6 باوند 

تهيئة بنظام ملفات NTFS ألنظمة 
Windows® XP وWindows Vista و

 Windows 7

TB 1WDBAAK0010HCH

الضمان احملدودمواصفات التشغيلمحتويات اجملموعة

محرك القرص الصلب اخلارجي
USB 3.0 كابل
محول تيار متردد

دليل التثبيت السريع

GB/s 500 معدل نقل البيانات:1 حتى
درجة حرارة التشغيل: 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية

درجة احلرارة أثناء عدم التشغيل: –20 درجة مئوية إلى 
65 درجة مئوية

1يلزم مضيف USB 3.0 وكابل معتمد للحصول على معدالت نقل 

SuperSpeed USB  فائقة السرعة.

سنتان 
سنتان
سنتان
سنتان

األمريكتان
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

دول آسيا واحمليط الهادي
اليابان

Western Digital وWD والشعار WD وMy Book وPut Your Life On It هي عالمات جتارية مسجلة في الواليات املتحدة والدول األخرى. العالمات األخرى التي ميكن أن تكون قد ورد ذكرها في هذا املستند تخص الشركات األخرى. قد تختلف الصور املعروضة هنا عن املنتجات الفعلية. قد ال تكون كل املنتجات متاحة في 
كل مناطق العالم. كافة مواصفات املنتج والتعبئة عرضة للتغيير بدون إشعار. تعتمد مدة الضمان احملدود اخلاص بك على البلد الذي اشتريت فيه املنتج. تفضل بزيارة موقع اإلنترنت اخلاص بنا على http:support.wdc.com/warranty لإلطالع على األحكام والشروط املفصلة للضمان احملدود اخلاص بنا وللحصول على 

قائمة بالبلدان احملددة في هذه املناطق.
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وجيجابت في الثانية (Gb/s) = مليار بت في الثانية.
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My Book 3.0

My Book USB 2.0 محرك أقراص

500 صورة

فيلم HD عالي الدقة مدته ساعتني

My Book USB 2.0 محرك أقراص

13 دقيقة و18 ثانية
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