
Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
Λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον

Μεγάλη χωρητικότητα

Μειωμένη κατανάλωση ισχύος

Αθόρυβη λειτουργία σε εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία

WD Caviar®

Green™

Μονάδες σκληρού δίσκου 
χαμηλής κατανάλωσης

Οι μονάδες σκληρού δίσκου SATA WD 
Caviar Green ελαττώνουν την κατανάλωση 
ισχύος σε σύγκριση με τις τυπικές 
επιτραπέζιες μονάδες δίσκου, παρέχουν 
τα καλύτερα στην κατηγορία τους επίπεδα 
θορύβου και θερμοκρασίας λειτουργίας και 
διατίθενται σε χωρητικότητες έως και 3 TB.



Δυνατότητες προϊόντος

Προδιαγραφές προϊόντος

WD Caviar Green
Μονάδες σκληρού δίσκου χαμηλής κατανάλωσης

Η μονάδα WD Caviar Green ανήκει στην ολοκληρωμένη σειρά επιτραπέζιων μονάδων σκληρού δίσκου.

WD Caviar® Black™

Επιτραπέζιες μονάδες σκληρού δίσκου 
Μέγιστες επιδόσεις για υψηλών απαιτήσεων 
χρήση υπολογιστή.

WD Caviar® Green™ 

Επιτραπέζιες μονάδες σκληρού δίσκου 
Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία, 
αθόρυβη μονάδα, φιλική προς το 
περιβάλλον.

WD Caviar® Blue™  

Επιτραπέζιες μονάδες σκληρού δίσκου 
Αξία και αξιοπιστία στην καθημερινή χρήση 
του υπολογιστή.

Οι ονομασίες Western Digital και WD, το λογότυπο WD καθώς και οι ονομασίες WD Caviar, και Put Your Life On It είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες WD Caviar Blue, WD Caviar Green, WD Caviar Black, WD GreenPower Technology,  
NoTouch, IntelliPower και IntelliSeek είναι εμπορικά σήματα της Western Digital Technologies, Inc. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από το 
πραγματικό προϊόν. Όλα τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Όλες οι προδιαγραφές προϊόντος και συσκευασίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Σύμφωνα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα Megabyte (MB) = ένα εκατομμύριο byte, ένα Gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα Terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα διαφέρει 
ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Όπως χρησιμοποιείται στην ταχύτητα μεταφοράς ή διεπαφή, megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο, και gigabit per second (Gb/s) = ένα δισεκατομμύριο bit ανά δευτερόλεπτο.
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Μεγάλη χωρητικότητα
Οι μονάδες δίσκου SATA WD Caviar 
Green παρέχουν χωρητικότητα 
αποθήκευσης έως και 3 TB με μία 
μονάδα. 

Μειωμένη κατανάλωση ισχύος
Η WD μείωσε την κατανάλωση ισχύος 
παρέχοντας στους πελάτες, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται πρωταρχικά για την 
κατανάλωση ενέργειας, τη δυνατότητα 
δημιουργίας συστημάτων με 
μονάδες υψηλότερης χωρητικότητας 
και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα 
στην απόδοση του συστήματος, τη 
διασφαλισμένη αξιοπιστία και την 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Αθόρυβη λειτουργία 
σε εξαιρετικά χαμηλή 
θερμοκρασία
Οι μονάδες με την τεχνολογία  
WD GreenPower Technology™ 
λειτουργούν σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες για αυξημένη αξιοπιστία 
και χαμηλό θόρυβο, γεγονός που 
τις καθιστά τέλεια επιλογή για 
εξαιρετικά αθόρυβους υπολογιστές και 
εξωτερικές μονάδες δίσκου. 

IntelliPower™ 
Ένας ισορροπημένος συνδυασμός 
ταχύτητας περιστροφής, ρυθμού 
μεταφοράς και αλγορίθμων χρήσης 
της κρυφής μνήμης (cache), 
σχεδιασμένος με γνώμονα την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την 
παροχή σταθερής απόδοσης.

IntelliSeek™ 
Υπολογίζει τις βέλτιστες ταχύτητες 
αναζήτησης με σκοπό την ελάττωση 
της κατανάλωσης ισχύος, του θορύβου 
και των δονήσεων. 

Τεχνολογία φόρτωσης 
NoTouch™

Η κεφαλή εγγραφής δεν έρχεται 
ποτέ σε επαφή με τα μέσα δίσκου, 
διασφαλίζοντας έτσι τη σημαντική 
μείωση της φθοράς στην κεφαλή 
εγγραφής και στα μέσα καθώς και την 
καλύτερη προστασία της μονάδας 
κατά την κίνηση.

Τεχνολογία  
Advanced Format (AF)
Τεχνολογία που υιοθετείται από 
την WD και άλλους κατασκευαστές 
μονάδων δίσκου για να συνεχίσει 
να αυξάνεται η χωρητικότητα των 
μονάδων σκληρού δίσκου. Οι μονάδες 
δίσκου που διαθέτουν την τεχνολογία 
AF βελτιστοποιούνται για τη λειτουργία 
τους σε Windows® 7, Windows Vista® 
και Mac OS® X Tiger, Leopard®,  
Snow Leopard®. (Μόνο στα μοντέλα 
RX, DX και RS)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕωΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕρΙΣΤροφΗΣ ΚρΥφΗ ΜΝΗΜΗ (CAChe)
SATA 6 GB/s (Μοντέλα RX και DX)
SATA 3 GB/s (Μοντέλα RS και DS)

3,5 ιντσών IntelliPower 32 MB (μοντέλα DX και DS)
64 MB (μοντέλα RX και RS)

ΜοΝΤΕΛΑ ΧωρΗΤΙΚοΤΗΤΑΣ ΠΕρΙορΙΣΜΕΝΗ ΕγγΥΗΣΗ
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 έτη


