
Düşük güç tüketimi.
Ortama hoş şekilde 
uyum sağlar.

Devasa kapasite

Düşürülmüş güç tüketimi

Serin ve sessiz

WD Caviar®

Green™

Güç Tasarruflu Sabit Sürücüler

WD Caviar Green SATA sabit sürücüleri standart 
masaüstü sürücülerle karşılaştırıldığında güç 
tüketimini azaltır, akustik ve çalışma sıcaklığı 
açısından sınıfının en iyisini sunar ve  
3 TB'a kadar kapasiteyle kullanılır.



Ürün Özellikleri

Ürün Teknik Özellikleri

WD Caviar Green
Güç tasarruflu Sabit Sürücüler

WD Caviar Green, WD'nin masaüstü sabit sürücü grubunun bir parçasıdır.

WD Caviar® Black™

Masaüstü Sabit Sürücüleri 
Güç isteyen işlemler için maksimum performans.

WD Caviar® Green™

Masaüstü Sabit Sürücüleri
Serin, sessiz, çevre dostu.

WD Caviar® Blue™

Masaüstü Sabit Sürücüleri
Günlük bilgisayar kullanımı için kalite ve 
güvenilirlik.

Western Digital, WD, WD logosu, Put Your Life On It ve WD Caviar, ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markalardır; WD Caviar Blue, WD Caviar Green, WD Caviar Black, WD GreenPower Teknolojisi, NoTouch, IntelliPower ve IntelliSeek ise 
Western Digital Technologies, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Burada başka şirketlere ait markalar yer almış olabilir. Burada gösterilen resimler gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Tüm ürünler dünyanın tüm bölgelerinde bulunmayabilir. 
Tüm ürün ve ambalaj özellikleri, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında, bir megabayt (MB) = bir milyon bayta, bir gigabayt (GB) = bir milyar bayta ve bir terabayt (TB) = bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişir. Aktarım hızı 
veya arayüz olarak kullanıldığında, saniye başına megabayt (Mb/sn) = saniyede bir milyon bayta, saniye başına gigabayt (Gb/sn) = saniyede bir milyar bayta eşittir.
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Devasa kapasite 
WD Caviar Green SATA sürücüleri tek 
sürücüde 3 TB'a kadar depolama sunar. 

Düşük güç tüketimi
WD, enerjiye duyarlı müşterilerimizin 
daha yüksek kapasiteli ve tam dengeli 
sistem performansı olan, güvenilir ve 
enerji tasarrufu sağlayan sistemler 
oluşturmalarını mümkün hale getirerek 
güç tasarrufu sağlamaktadır.

Serin ve sessiz
WD GreenPower Technology™ ultra 
sessiz PC'ler ve harici sürücüler için 
daha fazla güvenilirlik ve düşük ses 
sağlamak amacıyla daha düşük çalışma 
sıcaklığında çalışır. 

IntelliPower™
Dönüş hızı, aktarım hızı ve önbelleğe 
alma algoritmalarının ince ayarlanmış 
dengesi, hem önemli ölçüde güç 
tasarrufu, hem üstün bir performans 
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

IntelliSeek™ 
Güç tüketimi, parazit ve titreşimi 
azaltmak için optimum arama hızlarını 
hesaplar. 

NoTouch™ meyil yükleme 
teknolojisi 
Kayıt kafası disk ortamı ile hiç temas 
etmez ve bu da kayıt kafasının ve 
ortamın çok daha az yıpranmasını ve 
geçiş sırasında sürücünün daha iyi 
korunmasını sağlar.

Gelişmiş Format (AF)
WD ve diğer sürücü üreticileri tarafından 
sabit sürücü kapasitelerini geliştirmeyi 
sürdürmek için benimsenen teknoloji. 
AF bulunan sürücüler, Windows® 7, 
Windows Vista® ve Mac OS® X Tiger, 
Leopard®, Snow Leopard® ile çalışmak 
üzere optimize edilmiştir. (Sadece RX, 
DX ve RS modelleri)

ArAyÜz FOrM FAkTÖrÜ DÖNMe hIzI ÖNbellek
SATA 6 Gb/sn (RX ve DX modelleri)
SATA 3 Gb/sn (RS ve DS modelleri)

3,5 inç IntelliPower 32 MB (DX ve DS modelleri)
64 MB (RX ve RS modelleri)

MODeller kAPASITeler SINIrlI GArANTI
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 yıl


