
My Book®

3.0
Unidade de disco rígido externa

Armazenamento com 
super-velocidade

Interface SuperSpeed USB 3.0

Concepção elegante

Qualidade e fiabilidade da WD

As elegantes unidades de disco rígido externas 
My Book 3.0 possuem uma interface 
SuperSpeed USB 3.0 com uma velocidade 
incomparável até 5 gigabits por segundo, 
que é a velocidade de transferência mais 
rápida disponível numa unidade externa.
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Aceda e guarde os seus ficheiros mais rapidamente Interface SuperSpeed USB 3.0
Acelere as suas transferências de dados 
com a interface USB mais rápida 
actualmente disponível. Transfira um 
filme HD com 24 GB em 2,7 minutos, 
comparativamente aos 13,3 minutos 
necessários com uma ligação 2.0.

O desempenho pode variar com base na configuração do  
sistema.  Dimensão de um filme HD com aproximadamente 
2 horas. 

Ideias aceleradas
Edição de vídeo com imensos recursos,  
animação, design gráfico e grandes 
ficheiros multimédia podem ser guardados 
tão rapidamente que já não tem que  
esperar pela tecnologia para acompanhar 
as suas ideias.

Concepção simples e elegante
Este novo membro da família campeã de  
vendas de unidades de disco rígido 
externas, My Book, possui um acabamento 
de excelente qualidade que dá um 
toque especial à sua prateleira.

Preparada para ligar e utilizar com 
PCs a executarem o Windows
Compatível com o Windows Vista® 
e Windows 7.

Compatível com portas USB 2.0
Ligue a unidade a qualquer porta USB. 
A tecnologia USB 3.0 é perfeitamente 
compatível com USB 2.0 sem ser 
necessário qualquer hardware adicional.
 
Quando ligada a uma interface USB 2.0, as 
transferências de dados serão efectuadas às 
velocidades de USB 2.0.

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

Qualidade interior e exterior 
da WD
Concebida com o mesmo compromisso 
relativamente à qualidade que fez das 
My Book as unidades de disco rígido 
externas mais vendidas do mundo.
 
Amiga do planeta
Nós concebemos uma pequena caixa de 
retalho a partir de materiais reciclados 
para minimizar o desperdício. 
Encorajamo-lo a reciclar.

My Book 3.0
Unidade de disco rígido externa

Funcionalidades do produto

Especificações do produto

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)

Formatação NTFS para Windows® XP, 
Windows Vista, Windows 7

1 TB WDBAAK0010HCH

ContEúDo Do kIt ESPECIFICAçõES DE 
FUnCIonAMEnto

GArAntIA lIMItADA

Unidade de disco rígido externa
Cabo USB 3.0
Adaptador de CA
Manual de Instalação Rápida

Velocidade de transferência de dados: 
1 Até 500 GB/s
Temperatura em funcionamento:  
5°C a 35°C
Temperatura em não funcionamento: 
–20°C a 65°C
1São necessários um host USB 3.0 e um cabo 
certificado para serem obtidas velocidades de 
transferência SuperSpeed USB.

2 anos
2 anos
2 anos
2 anos

Américas
EMEA
APAC
Japão

Western Digital, WD, o logótipo WD, My Book e Put Your Life On It são marcas comerciais registadas nos EUA e outros países. Outras marcas que possam estar aqui mencionadas pertencem a outras empresas. As figuras mostradas podem ser diferentes dos produtos actuais. 
Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e embalagem estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O termo da sua garantia limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite o nosso site 
em http:support.wdc.com/warranty para obter os termos e condições detalhados da nossa garantia limitada, bem como uma lista dos países específicos nestas regiões.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Como utilizada para capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilião de bytes, e um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operativo. Como utilizado para 
velocidade de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilião de bits por segundo.
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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

4178-705081-C50_A4_MB_3.0.indd   2 1/6/10   11:30 AM


