
Công suất tiêu thụ điện thấp.
Hoạt động thoải mái trong 
môi trường.

Dung lượng cực lớn

Giảm thiểu tiêu thụ điện năng

Mát và không ồn

WD Caviar®

Green™

Ổ đĩa cứng Tiết kiệm 
Năng lượng

Các ổ đĩa cứng SATA WD Caviar Green giúp 
giảm điện năng tiêu thụ so với các ổ đĩa máy 
tính để bàn tiêu chuẩn, mang lại âm thanh 
hoạt động nhỏ nhất và nhiệt độ hoạt động 
thấp nhất trong dòng sản phẩm tương tự và 
hiện có các mức dung lượng lên tới 3 TB.



Tính năng Sản phẩm

Đặc tính Kỹ thuật Sản phẩm

WD Caviar Green
Ổ đĩa cứng Tiết kiệm Năng lượng

WD Caviar Green là một phần của dòng sản phẩm ổ đĩa cứng máy để bàn hoàn chỉnh.

WD Caviar® Black™

Ổ đĩa cứng Máy để bàn 
Hiệu năng tối đa dành cho công việc máy tính 
đòi hỏi công suất cao.

WD Caviar® Green™

Ổ đĩa cứng Máy để bàn 
Mát, không ồn, giá cả thân thiện.

WD Caviar® Blue™

Ổ đĩa cứng Máy để bàn 
Giá trị và độ tin cậy dành cho công việc máy 
tính hàng ngày.

Western Digital, WD, logo WD và Put Your Life On It và WD Caviar là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác; Blue, Green, Black, WD GreenPower Technology, NoTouch, IntelliPower và IntelliSeek là các 
nhãn hiệu thương mại của Công ty Western Digital Technologies, Inc. Các dấu hiệu khác có thể được đề cập trong đây là thuộc về các công ty khác. Các hình ảnh được trình bày có thể khác với sản phẩm thực tế. Không phải toàn bộ các 
sản phẩm đều có thể được cung cấp tại mọi vùng trên thế giới. Tất cả các đặc tính kỹ thuật và đóng gói của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.

Khi được sử dụng làm dung lượng lưu trữ, một megabyte (MB) = một triệu byte, một gigabyte (GB) = một tỷ byte, và một terabyte (TB) = một nghìn tỷ byte. Dung lượng sử dụng được sẽ thay đổi tùy theo môi trường hệ điều hành.  
Khi được dùng cho tốc độ truyền hoặc giao tiếp, megabyte/giây (MB/s) = một triệu byte/giây, và gigabit/giây (Gb/s) = một tỷ bit/giây.
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Dung lượng cực lớn 
Các ổ đĩa SATA WD Caviar Green mang 
lại khả năng lưu trữ lên đến 3 TB trên 
một ổ đĩa đơn. 

Giảm thiểu tiêu thụ điện năng 
WD đã giảm thiểu điện năng tiêu thụ 
giúp các khách hàng có ý thức tiết kiệm 
năng lượng xây dựng nên những hệ 
thống có dung lượng cao hơn, đồng 
thời cân bằng một cách hiệu quả giữa 
hiệu suất hoạt động của hệ thống, độ 
tin cậy được bảo đảm và việc tiết kiệm 
năng lượng.

Mát và không ồn
Các ổ đĩa có công nghệ  
WD GreenPower Technology™ mang 
lại nhiệt độ hoạt động thấp hơn giúp 
tăng cường độ tin cậy, đồng thời giảm 
thiểu âm thanh hoạt động cho các máy 
tính PC không tiếng ồn và các ổ đĩa 
gắn ngoài. 

IntelliPower™ 
Một công nghệ cân bằng qua việc tinh 
chỉnh tốc độ quay, tốc độ truyền dữ liệu 
và các giải thuật bộ nhớ đệm được thiết 
kế nhằm mang lại khả năng tiết kiệm 
năng lượng cũng như hiệu suất hoạt 
động mạnh mẽ.

IntelliSeek™ 
Tính toán các tốc độ tìm kiếm tối ưu 
nhằm giảm tiêu thụ điện năng, giảm 
tiếng ồn và rung động. 

NoTouch™ đưa đầu đọc về vị trí 
dừng 
Đầu ghi không bao giờ chạm vào 
phương tiện ổ đĩa giúp đảm bảo đầu 
ghi và phương tiện ít bị mòn nhất đồng 
thời bảo vệ ổ đĩa tốt hơn khi di chuyển.

Định dạng Nâng cao  
(Advance Format - AF)
Công nghệ đang được WD và các nhà 
sản xuất ổ đĩa khác chấp nhận để tiếp 
tục gia tăng dung lượng các ổ đĩa cứng. 
Các ổ đĩa được trang bị tính năng AF 
đều được tối ưu hóa để hoạt động với 
Hệ điều hành Windows® 7,  
Windows Vista® và Mac OS® X Tiger, 
Leopard®, Snow Leopard®. (chỉ riêng 
các model RX, DX và RS)

GIAo TIếP KíCH THướC TốC Độ quAy Bộ NHớ ĐệM CH
SATA 6 Gb/s (các model RX và DX)
SATA 3 Gb/s (các model RS và DS)

3,5 inch IntelliPower 32 MB (các model DX và DS)
64 MB (các model RX và RS)

CáC MoDel DuNG lượNG Bảo HàNH GIớI HạN
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 năm


