
Snížená spotřeba energie
Velký důraz na ochranu 
životního prostředí

Velká kapacita

Snížená spotřeba energie

Chladný a tichý

WD Caviar®

Green™

Energeticky úsporné pevné disky

Pevné disky SATA WD Caviar Green v porovnání 
s běžnými pevnými disky pro stolní počítače 
snižují spotřebu energie, přinášejí nejtišší chod 
a nejnižší provozní teplotu ve své třídě a navíc 
jsou dostupné s kapacitami až do 3 TB.



Vlastnosti produktu

Specifikace produktu

WD Caviar Green
Energeticky úsporné pevné disky

Jednotka WD Caviar Green je součástí kompletní řady pevných disků pro stolní počítače společnosti WD.

WD Caviar® Black™

Pevné disky pro stolní počítače 
Maximální výkon pro náročné 
používání.

WD Caviar® Green™

Pevné disky pro stolní počítače 
Nízká hlučnost a teplota a ekologická 
šetrnost.

WD Caviar® Blue™

Pevné disky pro stolní počítače 
Kvalita a spolehlivost pro každodenní práci.
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Co se týče kapacity úložiště, jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtů, jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů, jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Co se týče 
rychlosti přenosu nebo rozhraní, megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu a gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu.
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Velká kapacita  
Pevné disky SATA WD Caviar Green 
poskytují úložiště o kapacitě až 3 TB na 
samostatný pevný disk. 

Snížená spotřeba energie
Společnost WD přináší řadu energeticky 
úsporných produktů, aby svým 
zákazníkům, kteří sledují spotřebu 
energie, umožnili vytvořit systémy 
s vysokými kapacitami, správným 
poměrem výkonu, zajistili spolehlivost 
a zároveň snížili nároky na spotřebu 
energie.

Chladné a tiché
Pevné disky s technologií WD GreenPower  
Technology™ poskytují nižší provozní 
teplotu pro zvýšení spolehlivosti  
a snížení hluku při použití v ultra tichých 
počítačích a externích jednotkách. 

IntelliPower™ 
Algoritmy pro pečlivé vyladění rovnováhy  
otáček, přenosové rychlosti a ukládání 
do mezipaměti pro dosažení výrazných 
úspor energie a spolehlivého výkonu.

IntelliSeek™ 
Vypočítá optimální rychlosti vyhledávání 
ke snížení spotřeby energie, hluku  
a vibrací. 

Bezdotyková technologie  
uložení hlavy NoTouch™
Zaznamenávací hlava se nikdy nedotýká 
disku médií, což zajišťuje podstatně nižší 
opotřebování zaznamenávací hlavy  
a médií, jakož i lepší ochranu disku při 
přepravě.

Technologie pokročilého 
formátování Advanced Format (AF)
Tato technologie byla adoptována 
společností WD a dalšími výrobci pevných 
disků za účelem zvyšování kapacity 
pevných disků. Disky, které obsahují 
technologii pokročilého formátování AF, 
jsou optimalizovány k použití se systémy 
Windows® 7, Windows Vista®  
a Mac OS® X Tiger, Leopard® a Snow 
Leopard®. (Pouze modely RX, DX a RS.)

RozhRANí RozměRy RyChloST oTáček VyRoVNáVACí PAměť
SATA 6 Gb/s (modely RX a DX)
SATA 3 Gb/s (modely RS a DS)

3,5palcový IntelliPower 32 MB (modely DX a DS)
64 MB (modely RX a RS)

moDel kAPACITy omezeNá záRukA
WD3200AZDX
WD3200AZRX
WD5000AZRX 
WD5000AADS 
WD5000AZDX 
WD7500AZRX
WD7500AARX
WD10EARS 
WD10EZRX 
WD10EARX

WD15EARX 
WD20EARS 
WD20EARX
WD25EZRX
WD30EZRX

320 GB
500 GB 
750 GB
1 TB
1,5 TB
2 TB
2,5 TB
3 TB

2 roky


