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Harici Sabit Sürücüler

Yeni nesil depolama 
ve yedekleme

Çift USB 3.0 ve USB 2.0 uyumluluğu

WD SmartWare™ görsel yedekleme yazılımı

Donanım şifreleme, parola koruması 

Dünyanın en çok satılan harici sabit 
sürücüsü, günümüzün ve geleceğin hızlarına 
uyumluluk için USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantı 
imkanı sunuyor. Görsel yedekleme yazılımı 
ve donanım şifrelemeli parola koruması 
verilerinizin korunmasını sağlar. Bu şık sürücü, 
aynı raftaki diğer My Book sürücüleriyle 
uyumlu şekilde durur. 
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My Book Essential
Harici Sabit Sürücüler

Ürün Özellikleri

Ürün Özellikleri

Çift USB 3.0 ve USB 2.0 bağlantısı
Günümüzün üniversal uyumluluğuna 
ve yarının yeni nesil hızına sahip tek 
bir sürücü. USB 2.0 ile kullanın ve hazır 
olduğunuzda USB 3.0 hızına geçin.

3 kat daha yüksek aktarım hızları
SuperSpeed USB 3.0 bağlantı noktasına 
bağlandığınızda, bu sürücü dosyalara 
USB 2.0'dan üç kat daha hızlı bir şekilde 
erişmenizi ve kaydetmenizi sağlar. 2 saatlik 
bir HD � lmi 13 yerine üç buçuk dakikada 
aktarın.*

*Performans, kullanıcının donanım ve sistem 
yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Baştan aşağıya WD kalitesi
20 yıl boyunca, tüm dünyada milyonlarca 
kişi verilerini WD sabit sürücülere emanet 
etti. Verilerinizin önemini ve ilk hede� mizin 
bu verileri güvende tutmak olduğunu 
düşündüğümüz için bu kadar başarılıyız.

WD SmartWare yazılımı
Yedekleme ile verileriniz güvende. 
Tüm özellikleri yükleyin, ihtiyacınız olan 
bileşenleri seçin veya tercihiniz buysa 
yazılımı yüklememeyi seçin.

Otomatik, sürekli yedekleme
PC kaynaklarını en düşük ölçüde 
kullanarak, arka planda çalışır ve 
verilerinizi korur. Bir dosya eklediğinizde 
veya değiştirdiğinizde, dosya anında 
yedeklenir.

Kişisel gizliliğiniz için parola 
koruması
Şifre koruma ve şifrelemeyle verilerinizin 
yetkisiz erişimden korunduğunu bilin, 
kafanız rahat etsin.*

*Şifrelemesi iptal edilmiş bir model de mevcuttur.

Doğa dostu
Atıkları azaltmak için küçük bir kutu 
tasarladık ve geri dönüştürülebilir 
malzeme kullandık. Sizin de geri 
dönüşüme katkıda bulunmanızı 
öneriyoruz.

USB 3.0 USB 2.0'dan 3 kat daha hızlı dosya aktarır*

*USB 2.0 arayüzüne bağladığınızda, veri aktarımı USB 2.0 hızıyla gerçekleşir.

USB 3.0 ile 41 saniye

500 Fotograf

USB 2.0 ile 1 dakika 53 saniye

USB 3.0 ile 3 dakika 11 saniye

2000 Şarkı

USB 2.0 ile 7 dakika 42 saniye

USB 3.0 ile 3 dakika 32 saniye

2 Saatlik HD Film

USB 2.0 ile 13 dakika 28 saniye

ARAYÜZ EBATLARI SISTEM UYUMLULUĞU KAPASITE VE MODELLER
USB 3.0 (USB 2.0 ile geri uyumlu) Yükseklik:

Derinlik:
Genişlik:
Ağırlık:

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

Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 
için NTFS dosya biçiminde biçimlendirilmiş

Mac OS® X Leopard®, Snow Leopard® için 
yeniden biçimlendirme gerektirir 

3 TB
2 TB

1.5 TB
1 TB

WDBACW0030HBK 
WDBACW0020HBK
WDBACW0015HBK
WDBACW0010HBK

PAKET İÇERIĞI IŞLETIM ÖZELLIKLERI SINIRLI GARANTI
Harici sabit sürücü
USB kablosu
AC adaptörü
WD SmartWare yazılımı
Hızlı Kurulum Kılavuzu

Veri transferi hızı1: USB 2.0 modunda 
480 Mb/sn'ye ve USB 3.0 modunda 
5 Gb/sn'ye kadar

Çalışma sıcaklığı: 5°C ila 35°C
Çalışma dışı sıcaklığı: -20°C ila 65°C
1SuperSpeed USB performansı için bir USB 3.0 ana bilgisayarı ve 
onaylı USB 3.0 kablosu gerekir.

2 yıl
2 yıl
3 yıl
3 yıl
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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 sistemi 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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