
My Book®

3.0
HD externo

Armazenamento  
super rápido 

Interface SuperSpeed USB 3.0

Desenho elegante

Qualidade e confiabilidade WD

Os elegantes HDs externos My Book 3.0 
contam com uma interface SuperSpeed 
USB 3.0 com velocidade inigualável de até 
5 gigabits por segundo, oferecendo a maior 
velocidade de transferência disponível para 
um HD externo.
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Acesse e salve seus arquivos mais rapidamente Interface SuperSpeed USB 3.0
Acelera as transferências de dados com 
a interface USB mais rápida que existe. 
Transfira um filme em HD de 24 GB em  
2,7 minutos comparado aos 13,3 minutos 
de uma conexão 2.0. 

O desempenho pode variar conforme a configuração 
do seu sistema.  O tamanho de um filme em HD é de 
aproximadamente 2 horas. 

Ideias aceleradas
Recursos variados para edição de vídeos, 
animação, desenho gráfico e arquivos 
grandes de mídia podem ser salvados 
tão rapidamente que você não precisa 
mais esperar uma tecnologia que tenha 
a mesma velocidade que as suas ideias.

Desenho elegante e aprimorado
O mais novo membro da família de 
HDs externos My Book conta com 
um acabamento de primeira linha que 
ficará perfeito na sua estante.

Funcionamento imediato após 
conectar a um PC Windows
Compatível com Windows Vista® 
e Windows 7.

Compatível com portas USB 2.0
Conecte a unidade em qualquer porta 
USB. O USB 3.0 é retrocompatível com 
o USB 2.0, sem necessidade de outro 
hardware. 
 
Quando estiver conectado a uma interface USB 2.0,  
a transferência de dados terá a velocidade do USB 2.0.

Adaptador HBA USB 3.0 opcional
Os modelos que incluem o adaptador 
HBA USB 3.0 permitem que os usuários 
atualizem o PC para tirarem partido das 
velocidades de transferência de dados 
mais elevadas disponíveis através da 
porta SuperSpeed USB 3.0.

Qualidade WD por dentro  
e por fora
Desenhado com o mesmo compromisso 
com a qualidade que fez com que os  
HDs externos My Book fossem o número 
um de vendas no mundo. 
 
Sustentável para o planeta
A embalagem pequena foi projetada 
com materiais reciclados para minimizar 
a quantidade de resíduos no meio-
ambiente. Faça como nós: recicle-a.

My Book 3.0
HD externo

Recursos do produto

Especificações do Produto

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book e Put Your Life On It são marcas comerciais registradas nos EUA e outros países. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertencem a outras empresas. As fotos apresentadas podem diferir dos produtos reais. 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. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu produto foi comprado. Visite nosso website em http:support.
wdc.com/warranty para os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada e para uma lista dos países específicos nessas regiões.

© 2009 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 DIMEnSõES CoMPAtIBIlIDADE Do SIStEMA CAPACIDADES E MoDEloS
USB 3.0 Altura:

Profundidade:
Largura:
Peso:

1,9 pol (48 mm)
6,5 pol (165 mm)
5,3 pol (135 mm)
2,6 lb (1,18 kg)

Formatada em NTFS para Windows® XP, 
Windows Vista, Windows 7

1 TB WDBAAK0010HCH

ContEúDo Do kIt ESPECIFICAçõES oPERACIonAIS GARAntIA lIMItADA
Unidade de disco rígido externa
Cabo USB 3.0
Adaptador CA
Guia de Instalação Rápida

Velocidade de transferência de dados: 
1 Até 500 GB/s
Temperatura operacional: 5°C a 35°C
Temperatura não-operacional:  
–20°C a 65°C
1Um host USB 3.0 e um cabo certificado são requeridos 
para serem obtidas velocidades de transferência  
USB SuperSpeed.

2 anos
2 anos
2 anos
2 anos

Américas
Europa, Oriente Médio e África
Pacífico Asiático
Japão

 

 

 

  

  

  

   

 

  

2000 músicas

500 fotos

Filme HD de 2 horas

My Book 3.0

My Book 3.0

My Book 3.0

1 minuto e 51 segundos

23 segundos

2 minutos e 45 segundos

Unidade My Book USB 2.0

Unidade My Book USB 2.0

Unidade My Book USB 2.0

6 minutos e 16 segundos

1 minuto e 12 segundos

13 minutos e 18 segundos
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