
De voordelen van USB 3.0
De volgende generatie van connectiviteit 

Wat is SuperSpeed USB 3.0?

Externe harde schijven van WD met USB 3.0-connectiviteit

Onder andere nieuwe technologie, nieuwe apparaten, grotere 
bestanden en HD-media hebben de USB-technologie voortgestuwd 
naar de nieuwste innovatie: SuperSpeed USB 3.0.

Consumenten verlangen tegenwoordig meer van hun technologie. 
Voor grotere bestanden en HD-media zijn een hogere bandbreedte en 
snellere prestaties vereist voor een soepele ervaring. USB 3.0 voorziet 
in deze behoefte door een nog snellere overdrachtssnelheid te leveren 
die past bij nieuwe apparaten en gebruiksvereisten.

SuperSpeed USB 3.0 beschikt over:
•	 Een overdrachtssnelheid van 5 Gb/s tegenover 480 Mb/s van 

Hi-Speed USB
•	 Sync-N-Go-technologie geeft gebruikers een minimale wachttijd 
•	 Geoptimaliseerde energie-efficiëntie voor een betere levensduur 

van de batterij en zowel actief als passief lagere energievereisten
•	 100% compatibel met USB 2.0, consumenten hoeven niet al hun  

USB-apparaten te upgraden

Ga voor meer informatie over SuperSpeed USB naar de  
USB-IF-website: www.usb.org

De externe harde schijven My Book® Essential™, de draagbare harde schijven My Passport® Essential en My Passport Essential SE met 
USB 3.0-connectiviteit vormen de volgende generatie voor opslag en back-up.

Dubbele USB 3.0- en USB 2.0-interface 
Deze WD-schijven hebben universele compatibiliteit voor vandaag 
en de snelheid van de volgende generatie voor morgen. Gebruik de 
schijven nu met USB 2.0 en maak de overstap naar de snelheid van 
USB 3.0 wanneer u er klaar voor bent.

Tot wel 3x snellere overdrachtssnelheden 
Indien aangesloten op een SuperSpeed USB 3.0-poort, kunt u met de 
USB 3.0-schijven van WD bestanden tot wel drie keer sneller openen 
en opslaan dan met USB 2.0. Met My Book Essential kunt u een  
HD-film van 2 uur overdragen in slechts 3 minuten, in plaats van in  
13 minuten.*
*Afhankelijk van de hardware- en systeemconfiguratie van de gebruiker kunnen de prestaties 
afwijken. 

WD-kwaliteit van binnen en van buiten
Al meer dan 20 jaar vertrouwen mensen wereldwijd hun gegevens toe 
aan de harde schijven van WD. We zijn het best verkopende merk van 
externe harde schijven omdat onze klanten weten dat we het belang 
van hun gegevens begrijpen en onze eerste zorg is het veiligstellen van 
die gegevens.

Wachtwoordbeveiliging voor privacy
Naast de snelst mogelijke overdrachtssnelheden, kunt u er met de  
My Book- en My Passport Essential-schijven met USB 3.0-connectiviteit 
ook gerust op zijn dat uw gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde 
toegang dankzij wachtwoordbeveiliging en versleuteling.

Western Digital, WD, het WD-logo, My Book, My Passport en Put Your Life On It zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS en andere landen. My Book Essential and My Passport Essential zijn handelsmerken van Western Digital 
Technologies, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. Productspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. © 2010 Western Digital Technologies, Inc.  
Alle rechten voorbehouden.  

Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één megabyte (MB) = één miljoen bytes, één gigabyte (GB) = één miljard bytes, en één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de systeemconfiguratie van de 
besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of interface, megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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Met USB 3.0 41 seconden

500 foto's

Met USB 2.0 1 minuut 53 seconden

Met USB 3.0 3 minuten 11 seconden

2000 nummers

Met USB 2.0 7 minuten 42 seconden

Met USB 3.0 3 minuten 32 seconden

HD-film van 2 uur

Met USB 2.0 13 minuten 28 seconden

*Indien aangesloten op een USB 2.0-aansluiting geschiedt de gegevensoverdracht met de 
snelheid van USB 2.0.
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