
My Book®

Essential™
Externe harde schijven

De volgende generatie 
opslag en back-up

Dubbel compatibel met USB 3.0 en USB 2.0

WD SmartWare™ visuele back-upsoftware

Hardware-encryptie, wachtwoordbescherming 

's Werelds best verkochte externe harde 
schijf biedt nu de aansluitmogelijkheid 
voor USB 2.0 en USB 3.0 voor de 
compatibiliteit van vandaag en de snelheid 
van morgen. De visuele back-upsoftware 
en de wachtwoordbescherming met 
hardware-encryptie zorgen ervoor dat uw 
gegevens veilig zijn. Deze gestroomlijnde 
schijf past keurig op een plank naast andere 
schijven van My Book. 
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My Book Essential
Externe harde schijven

Productkenmerken

Productspeci� caties

Dubbele aansluitmogelijkheden 
met USB 3.0 en USB 2.0 
Één schijf met de universele compatibiliteit 
van vandaag en de snelheid voor de 
volgende generatie van morgen. Gebruik 
de schijf nu met USB 2.0 en maak de 
overstap naar de snelheid van USB 3.0 
wanneer u er klaar voor bent. 

Tot wel 3x snellere 
overdrachtssnelheden 
Wanneer u deze schijf op een supersnelle 
USB 3.0 poort aansluit, kunt u bestanden 
tot wel drie keer sneller openen en 
opslaan USB 2.0. Zet en 2 uur durende 
HD-� lm over in slechts drieëneenhalve 
minuut in plaats van 13 minuten.*

*De prestaties zijn afhankelijk van hoe de 
gebruiker de hardware- en softwarecon� guratie 
heeft ingesteld.

WD-kwaliteit van binnen en van 
buiten 
Al meer dan 20 jaar hebben mensen 
wereldwijd hun gegevens aan de harde 
schijven van WD toevertrouwd. We zijn 
succesvol omdat wij het belang van uw 
gegevens begrijpen en onze hoogste 
prioriteit is die gegevens veilig te houden. 

WD SmartWare software 
U bepaalt zelf waarvan en wanneer 
u een back-up maakt. Installeer alle 
functies, kies alleen de onderdelen die 
u nodig hebt, of kies er desgewenst voor 
de software helemaal niet te gebruiken. 

Automatische, constante 
back-up
Werkt in alle stilte op de achtergrond ter 
bescherming van uw gegevens, en 
gebruikt daarvoor minimale pc-capaciteit. 
Na het toevoegen of wijzigen van een 
bestand, wordt daarvan meteen een 
kopie gemaakt.

Wachtwoordbeveiliging voor 
privacy
Zorg voor gemoedsrust in de 
wetenschap dat uw gegevens met 
wachtwoordbeveiliging en encryptie 
beschermd zijn tegen onbevoegde 
toegang.*

*Er is ook een model verkrijgbaar waarvan de 
encryptie is uitgeschakeld.

Milieuvriendelijk 
We ontwikkelden een klein kastje om 
verkwisting te minimaliseren en maakten 
gebruik van gerecycled materiaal. 
Wij ondersteunen uw moeite om de 
verpakking te recyclen.

USB 3.0 zet bestanden tot wel 3x sneller over dan USB 2.0*

*Wanneer de schijf wordt aangesloten op een USB 2.0 interface worden de gegevens overgezet 
op de snelheden van USB 2.0.

Met USB 3.0 41 seconden

500 foto's

Met USB 2.0 1 minuut 53 seconden

Met USB 3.0 3 minuten 11 seconden

2000 nummers

Met USB 2.0 7 minuten 42 seconden

Met USB 3.0 3 minuten 32 seconden

2-uur HD-� lms

Met USB 2.0 13 minuten 28 seconden

INTERFACE AFMETINGEN SYSTEEMCOMPATIBILITEIT CAPACITEIT EN MODELLEN
USB 3.0 (is achterwaarts compatibel 
met USB 2.0)

Hoogte: 
Diepte: 
Breedte: 
Gewicht: 

165 mm 
135 mm
48 mm
1,18 kg

Geformatteerd NTFS voor Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows 7

Vereist opnieuw formatteren voor 
Mac OS® X Leopard®, Snow Leopard®

3 TB
2 TB

1.5 TB
1 TB

WDBACW0030HBK 
WDBACW0020HBK
WDBACW0015HBK 
WDBACW0010HBK

INHOUD VAN HET PAKKET BESTURINGSSPECIFICATIES BEPERKTE GARANTIE
Externe harde schijf
USB-kabel
Netadapter
WD SmartWare software
Beknopte installatiegids

Overdrachtssnelheid1: Max. 480 Mb/sec 
voor USB 2.0 of max. 5 Gb/sec voor 
USB 3.0

Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C
1Voor het behalen van de supersnelle USB 3.0 snelheid zijn 
een USB 3.0 host en USB 3.0 gecerti� ceerde kabel nodig.

2 jaar 
2 jaar

3 jaar
3 jaar

Noord- en Zuid-Amerika
Europa, Midden-Oosten en 
Afrika
APAC
Japan

Western Digital, WD, het WD-logo, My Book en Put Your Life On It zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS en andere landen; My Book Essential and WD SmartWare zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren 
toe aan andere bedrijven. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld verkrijgbaar. Alle product- en verpakkingsspeci� caties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De termijn 
van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. Bezoek onze website op http://support.wdc.com/warranty voor informatie over de voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met de speci� eke landen in de regio's.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één megabyte (MB) = één miljoen bytes, één gigabyte (GB) = één miljard bytes, en één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of interface, 
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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