
Sadece en iyisini 
isteyenler için mobil 
sürücü

Masaüstü seviyesinde performans

Devasa kapasite

Düşük güç tüketimi

WD Scorpio®

Black™

En üstün dizüstü bilgisayar göz önünde 
bulundurularak tasarlanan bu yüksek 
performanslı sürücü, dizüstü bilgisayarı pil 
ömrü veya sessiz akustikten ödün vermeden 
güçlendirmek için gereken kapasite ve hızı 
sağlar.



Ürün Özellikleri

Ürün Özellikleri

WD Scorpio Black
SATA Sabit Sürücüler

Masaüstü seviyesinde 
performans  
7200 RPM dönme hızı, 16 MB önbellek ve 
750 GB’a kadar kapasiteyle bu sürücüler 
her ikisinin de en iyisine sahip olmanızı 
sağlar: dizüstü bilgisayarın rahatlığı 
ve taşınabilirliğiyle masaüstü PC’nin 
kapasitesi ve performansı. 

Devasa kapasite
WD’nin 750 GB 2,5 inç sürücüleri alan 
gereksinimi büyük olan sistemlerde 
fotoğraf, müzik ve video için bol 
miktarda alan bırakarak çok yüksek 
kapasite sağlar.

Düşük güç tüketimi 
Güç tüketimini azaltmak için optimum 
arama hızlarını hesaplayan IntelliSeek™ 
ve boştayken düşük güç modu 
sırasında kafaları ayırarak gücü azaltan 
SecurePark™ gibi teknolojilere sahip bu 
7200 RPM sürücü, 5400 RPM’e eşdeğer 
güç tüketimi sağlar. 

Sessiz
Dizüstü bilgisayar sürücülerinde 
sessizlik altın değerindedir. WD’nin 
özel WhisperDrive™ sürücüsü, 
piyasadaki en sessiz 2,5 inç sabit 
sürücülerden birini sunmak için, en 
son teknolojiyle üretilmiş arama 
algoritmalarını birleştirir.

Güvenilir ve sağlam 
WD’s ShockGuard™ teknolojisi, 
sürücü mekaniğini ve düz yüzeyleri 
nakliye, kullanım ve günlük çalışma 
sırasında darbelere karşı korur. WD’nin 
SecurePark özelliği, döndürme 
ve yavaşlama sırasında ve sürücü 
kapalıyken kayıt kafalarını disk 
yüzeyinden ayırır. Bu da kayıt kafasının 
disk yüzeyine dokunmamasını 
sağlayarak kafanın daha az yıpranması 
ve iyileştirilmiş darbe toleransı 
nedeniyle uzun süreli güvenilirliği 
artırır.

Uyumlu  
WD Müşterilerine sürücülerimizin 
sistemlerinde çalışacağına dair güvence 
vermek üzere FIT Lab™ ve Mobil Uyumluluk 
Laboratuarımızda yüzlerce sistem ve 
çok sayıda platform üzerinde testler 
gerçekleştiriyoruz.

Gelişmiş Format (AF)
WD ve diğer sürücü üreticileri tarafından 
sabit sürücü kapasitelerini geliştirmeyi 
sürdürmenin çeşitli yollarından biri olarak 
benimsenen teknoloji. AF, artırılmış alan 
yoğunluğu sağlayan daha etkili bir ortam 
formatıdır. (sadece BPKT modellerinde)
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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/s) = saniyede bir milyon bayta, saniye başına gigabayt (Gb/s) = saniyede bir milyar bayta eşittir.
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ArAyÜz ForM FActor DÖnMe hızı Önbellek
SATA 3 Gb/s 2,5 inç 7200 RPM 16 MB

MoDeller kApASıte Sınırlı GArAntı
WD1600BEKT
WD2500BEKT
WD3200BEKT
WD5000BEKT
WD5000BPKT
WD7500BPKT

160 GB
250 GB
320 GB
500 GB
750 GB

5 yıl

WD Scorpio black, WD’nin mobil sabit sürücü grubunun bir parçasıdır.

WD Scorpio®

 Black™

Mobil Sabit Sürücüler 
Dizüstü bilgisayarlar için masaüstü sınıfında 
ürün performansı.

WD Scorpio®

 Blue™

Mobil Sabit Sürücüler 
Taşınabilir bilgisayar için büyük kapasite.


