
Η φορητή μονάδα 
δίσκου για όσους 
ζητούν μόνο το 
άριστο

Απόδοση κατηγορίας επιτραπέζιου υπολογιστή

Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

WD Scorpio®

Black™

Σχεδιασμένη με γνώμονα τα κορυφαία μοντέλα 
φορητών υπολογιστών, αυτή η υψηλής 
απόδοσης μονάδα παρέχει τη χωρητικότητα 
και την ταχύτητα που απαιτούνται για να 
δοθεί ώθηση στις επιδόσεις ενός φορητού 
υπολογιστή, χωρίς να υποβαθμίζονται οι 
παράγοντες της διάρκειας ζωής της μπαταρίας 
ή της αθόρυβης λειτουργίας.



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Προδιαγραφές προϊόντος

WD Scorpio Black
Μονάδες σκληρού δίσκου SATA

Η μονάδα WD Scorpio Black ανήκει στην ολοκληρωμένη σειρά φορητών μονάδων σκληρού δίσκου.

Απόδοση κατηγορίας 
επιτραπέζιου υπολογιστή
Με ταχύτητα περιστροφής  
7200 RPM, κρυφή μνήμη (cache) 
16 MB και χωρητικότητα έως και 
750 GB, αυτές οι μονάδες δίσκου 
σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε 
τα πλεονεκτήματα και των δύο 
κατηγοριών: τη χωρητικότητα και 
την απόδοση ενός επιτραπέζιου 
υπολογιστή με την άνεση και τη 
φορητότητα ενός φορητού υπολογιστή. 

Μεγάλη χωρητικότητα 
αποθήκευσης
Οι μονάδες δίσκου των 2,5 ιντσών της 
WD με 750 GB παρέχουν τεράστιο 
χώρο αποθήκευσης για λειτουργικά 
συστήματα με μεγάλες απαιτήσεις σε 
χώρο και με άφθονο επιπλέον χώρο για 
φωτογραφίες, μουσική και βίντεο. 

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
Με τεχνολογίες όπως η IntelliSeek™, 
η οποία υπολογίζει τις βέλτιστες 
ταχύτητες για τη μείωση της 
κατανάλωσης ισχύος και η SecurePark™, 
η οποία ελαττώνει την ισχύ 
ακινητοποιώντας τις κεφαλές κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας αδράνειας 
υπό χαμηλή κατανάλωση, αυτή  
η μονάδα δίσκου των 7200 RPM 
διαθέτει κατανάλωση ισχύος 
ισοδύναμη με αυτή μιας μονάδας που 
λειτουργεί στις 5400 RPM.

Αθόρυβη
Για μια μονάδα δίσκου φορητού 
υπολογιστή, η ησυχία είναι χρυσός.  
Η αποκλειστική τεχνολογία 
WhisperDrive™ της WD συνδυάζει 
αλγορίθμους αναζήτησης τελευταίας 
τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να 
πρόκειται για μία από τις πιο αθόρυβες 
μονάδες σκληρού δίσκου 2,5 ιντσών 
στην αγορά.

Αξιοπιστία και αντοχή
Η τεχνολογία ShockGuard™ της WD 
προστατεύει τα μηχανικά τμήματα και 
τον μαγνητικό δίσκο της μονάδας από 
τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς, του χειρισμού, αλλά 
και κατά την καθημερινή λειτουργία. 
Η τεχνολογία SecurePark της WD 
ακινητοποιεί τις κεφαλές εγγραφής 
εκτός της επιφάνειας του δίσκου 
κατά τη διάρκεια της αύξησης ή της 
μείωσης της ταχύτητας περιστροφής, 
καθώς και όταν η μονάδα είναι εκτός 
λειτουργίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, 
διασφαλίζεται ότι η κεφαλή εγγραφής 
δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με την 
επιφάνεια του δίσκου με αποτέλεσμα 
την καλύτερη ανοχή σε κραδασμούς 
και τη βελτιωμένη αξιοπιστία σε βάθος 
χρόνου λόγω της μικρότερης φθοράς 
της κεφαλής.

Συμβατότητα
Διεξάγουμε δοκιμές σε εκατοντάδες 
συστήματα και πλήθος πλατφορμών 
στα εργαστήριά μας FIT Lab™ και 
Mobile Compatibility Lab, για να 
παρέχουμε στους πελάτες μας τη 
βεβαιότητα ότι οι μονάδες της WD  
θα λειτουργούν στα συστήματά τους.

Τεχνολογία Advanced Format (AF)
Τεχνολογία που υιοθετείται από την WD 
και άλλους κατασκευαστές μονάδων 
δίσκου, ως ένας από τους πολλούς 
τρόπους για να συνεχίσει να αυξάνεται 
η χωρητικότητα των μονάδων σκληρού 
δίσκου. Η τεχνολογία AF είναι μια πιο 
αποτελεσματική μορφή μέσων που 
επιτρέπει την αύξηση της χωρικής 
πυκνότητας. (Μόνο για τα μοντέλα BPKT)

ΔιΑΣύνΔεΣΗ ΣύνΤελεΣΤΗΣ ΔιΑΣΤΑΣεων ΤΑΧύΤΗΤΑ ΠεριΣΤροφΗΣ ΚρύφΗ ΜνΗΜΗ
SATA 3 Gb/s 2,5 ίντσες 7200 RPM 16 MB

ΜονΤελΑ ΧωρΗΤιΚοΤΗΤεΣ ΠεριοριΣΜενΗ εγγύΗΣΗ
WD1600BEKT
WD2500BEKT
WD3200BEKT
WD5000BEKT
WD5000BPKT
WD7500BPKT

160 GB
250 GB
320 GB
500 GB
750 GB

5 έτη
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WD Scorpio®

 Black™

φορητές μονάδες σκληρού δίσκου 
Επιδόσεις κατηγορίας επιτραπέζιων 
υπολογιστών για φορητούς υπολογιστές.

WD Scorpio®

 Blue™

φορητές μονάδες σκληρού δίσκου 
Μεγάλη χωρητικότητα για φορητή χρήση 
υπολογιστή.


