
WD Caviar®

Green™

HDs que economizam energia

Baixo consumo de 
energia. 
Combina com seu 
ambiente.

Capacidade massiva

Menor consumo de energia

Frio e silencioso

Os HDs WD Caviar Green SATA reduzem 
o consumo de energia, comparados aos 
HDs normais de desktop, oferecem a melhor 
acústica e temperatura operacional e estão 
disponíveis com capacidades de até 3 TB.



   Especificações do Produto

WD Caviar Green
HDs que economizam energia

Western Digital, WD, o logotipo WD e Put Your Life On It e WD Caviar são marcas registradas nos EUA e outros países; WD Caviar Blue, WD Caviar Green, WD Caviar Black, WD GreenPower Technology, NoTouch, IntelliPower e IntelliSeek são marcas comerciais da 
Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas. As fotos apresentadas podem diferir do produto real. Nem todos os produtos estarão disponíveis em todas as regiões do mundo. Especificações do produto 
e da embalagem estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total acessível varia de acordo com o ambiente operacional. Ao tratar-se de taxa de transferência 
ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.
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IntErfaCE fator DE forma VEloCIDaDE DE gIro CaChê
SATA 6 Gb/s (Modelos RX e DX)
SATA 3 Gb/s (Modelos RS e DS)

3,5 polegadas IntelliPower 32 MB (Modelos DX e DS)
64 MB (Modelos RX e RS)

moDElos CaPaCIDaDEs garantIa lImItaDa
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 anos

recursos do produto

o WD Caviar green forma parte de uma linha completa de hDs da WD para desktop.

Capacidade massiva
Os drives SATA WD Caviar Green 
oferecem até 3 TB de armazenamento 
em um único disco rígido.

menor consumo de energia
A WD reduziu o consumo de energia, 
permitindo que nossos clientes 
preocupados em não desperdiçar 
energia construam sistemas com 
maiores capacidades para o equilíbrio 
do desempenho desempenho do 
sistema, confiabilidade garantida  
e economia de energia.

frio e silencioso
Os discos rígidos com 
a WD GreenPower Technology™ 
oferecem temperaturas operacionais 
mais baixas para maior confiabilidade 
e baixa acústica para PCs e HDs 
externos ultra-silenciosos. 

IntelliPower™  
Um equilíbrio delicado de velocidade de 
giro, taxa de transferência e algoritmos 
de cachê desenhados tanto para 
economizar energia quanto para um 
desempenho sólido. 

Intelliseek™  
Calcula ótimas velocidades de busca 
para diminuir o consumo de energia, 
ruído e vibração.

tecnologia notouch™ ramp load  
O cabeçote de gravação nunca 
toca a mídia do disco, garantindo 
um desgaste muito menor tanto do 
cabeçote quanto da mídia, bem como 
uma melhor proteção do drive em 
trânsito.

formato avançado (fa)
Tecnologia que está sendo adotada 
pela WD e outros fabricantes 
de discos rígidos para continuar 
ampliando as capacidades dos 
discos rígidos. As unidades com 
FA estão otimizadas para funcionar 
com Windows® 7, Windows Vista® 
e Mac OS® X Tiger, Leopard®, 
Snow Leopard®. (Somente modelos 
RX, DX e RS)

WD Caviar®

 Black™
 

hDs para desktops 
Máximo desempenho para um 
processamento potente.

WD Caviar®

 Green™
 

hDs para desktops 
Frio, silencioso e ecológico.

WD Caviar®

 Blue™
 

hDs para desktops 
Valor e confiabilidade para o seu 
computador de todos os dias.


