
My Book®

3.0
Externe harde schijf

Supersnelle opslag 

SuperSpeed USB 3.0-aansluiting 

Elegant ontwerp

Kwaliteit en betrouwbaarheid van WD

De My Book 3.0, een elegante externe harde 
schijf, beschikt over een SuperSpeed USB 3.0- 
verbinding met een ongeëvenaarde snelheid 
tot wel 5 gigabit per seconde, voor de hoogst 
mogelijke overdrachtsnelheid van een externe 
harde schijf.
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Uw bestanden sneller lezen en opslaan SuperSpeed USB 3.0-verbinding
Geef de overdracht van uw gegevens een 
impuls met de snelste USB-verbinding 
die beschikbaar is. U kunt een HD-film van 
24 GB overdragen in 2,7 minuten, tegen 
13,3 minuten met een 2.0-verbinding.

De prestaties kunnen variëren op basis van uw 
systeemconfiguratie. De grootte van de HD-film is een film 
van ongeveer 2 uur. 

Zo snel als uw ideeën
Intensieve videobewerking, animatie, 
grafisch ontwerp en grote mediabestanden 
kunnen nu zo snel worden opgeslagen 
dat de technologie uw ideeën kan 
bijhouden.

Slank, gestroomlijnd ontwerp
Deze nieuwste aanvulling op de succesvolle 
My Book-familie externe harde schijven 
beschikt over een eersteklas afwerking 
die in uw kast niet zal misstaan.

Volledig plug-and-play met 
Windows-computers 
Compatibel met Windows Vista® en 
Windows 7.

Compatibel met USB 2.0-poorten
U kunt de schijf op elke USB-poort 
aansluiten. USB 3.0 is achterwaarts 
compatibel met USB 2.0 zonder dat er 
extra hardware nodig is. 
 
Bij verbinding op een USB 2.0-aansluiting geschiedt 
de gegevensoverdracht met de snelheid van USB 2.0.

Optionele USB 3.0 HBA-adapter
Met de modellen die worden geleverd 
met de USB 3.0 HBA-adapters kunt  
u uw pc upgraden om te profiteren van 
de snellere overdrachtsnelheden die 
mogelijk zijn met de SuperSpeed  
USB 3.0-poort.

WD-kwaliteit van binnen en van 
buiten
Ontworpen met dezelfde focus op kwaliteit 
waardoor de externe My Book harde 
schijven de best verkopende schijven 
ter wereld zijn geworden.
 
Milieuvriendelijk
We hebben een kleine doos ontworpen, 
gemaakt van gerecycled materiaal om 
zo min mogelijk afval te genereren. 
Recyclet u de doos vooral.

My Book 3.0
Externe harde schijf

Productkenmerken

Productspecificaties

InterfACe AfMetIngen SySteeMCOMPAtIBIlIteIt CAPACIteIten en MODellen
USB 3.0 Hoogte:

Diepte:
Breedte:
Gewicht:

48 mm
165 mm
135 mm
1,18 kg

NTFS-geformatteerd voor Windows® XP, 
Windows Vista, Windows 7,

1 TB WDBAAK0010HCH

InHOUD VAn Het PAkket geBrUIkSPeCIfICAtIeS BePerkte gArAntIe
Externe harde schijf
USB 3.0-kabel
Netadapter
Beknopte installatiegids

Gegevensoverdrachtsnelheid: 
1 maximaal 500 GB/s
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C
1Voor SuperSpeed USB-overdrachtsnelheden zijn een 
USB 3.0-host en een goedgekeurde kabel vereist.

2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar

Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
Europa, Midden- Oosten en Afrika
Asia Pacific
Japan

Western Digital, WD, het WD-logo, My Book en Put Your Life On It zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS en andere landen. Mogelijk worden hier andere merken vermeld die tot andere bedrijven behoren. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. 
Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De termijn van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. Ga naar 
onze website op http:support.wdc.com/warranty voor de uitgebreide bepalingen en voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de specifieke landen in deze regio’s.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De gebruikte eenheden voor opslagcapaciteit zijn één megabyte (MB) = één miljoen bytes, één gigabyte (GB) = één miljard bytes, en één terabyte (TB) = één triljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. De gebruikte eenheden voor 
overdrachtsnelheid of interface zijn megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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2000 muziek nummers

500 foto’s

HD-film van 2 uur

My Book 3.0

My Book 3.0

My Book 3.0

1 minuut 51 seconden

23 seconden

2 minuten 45 seconden

My Book USB 2.0-schijf

My Book USB 2.0-schijf

My Book USB 2.0-schijf

6 minuten 16 seconden

1 minuut 12 seconden

13 minuten 18 seconden
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