
As vantagens da USB 3.0
A próxima geração de conectividade 

O que é o SuperSpeed USB 3.0?

HDs Externos da WD com conectividade USB 3.0

As novas tecnologias, novos dispositivos, arquivos maiores, mídias  
em HD e muito mais estimularam o avanço da tecnologia USB para  
a inovação – SuperSpeed USB 3.0. 

Os consumidores de hoje querem muito mais da tecnologia. 
Arquivos maiores e mídias em HD exigem maior largura de banda 
e desempenho mais rápido para que não haja interrupções nas 
reproduções. A USB 3.0 supre essa necessidade aumentando ainda 
mais a taxa de transferência para satisfazer as demandas dos novos 
usos e dispositivos.

O SuperSpeed USB 3.0 conta com:
•	 Taxa de transferência de 5 Gb/s x 480 Mb/s de USB de alta 

velocidade
•	 Tecnologia Sync-N-Go que minimize o tempo de espera 
•	 Melhor eficiência da energia, o que aumenta a duração da bateria 

e reduz o consumo da energia tanto em modo ativo quanto ocioso
•	 100% compatível com a USB 2.0, assim os consumidores não 

precisam atualizar todos os dispositivos USB

Para obter mais detalhes sobre o SuperSpeed USB, visite o site  
USB-IF: www.usb.org

My Book® Essential™, My Passport® Essential e os HDs portáteis My Passport Essential SE com conectividades USB 3.0 oferece uma nova 
geração de armazenamento e backup.

Interface dupla para USB 3.0 e USB 2.0 
Esses HDs da WD contam com compatibilidade universal hoje  
e velocidade de última geração para amanhã. Use-os com a USB 2.0 
agora e passe para a USB 3.0 quando você estiver pronto.

Taxas de transferência até 3 vezes mais rápidas 
Quando conectado a uma porta SuperSpeed USB 3.0, os discos 
rígidos da WD com USB 3.0 permitem acessar e salvar arquivos até 
três vezes mais rápido do que a USB 2.0. Com o My Book Essential, 
você pode transferir um filme em HD de 2 horas em apenas 3 minutos 
em vez de 13.*
*O desempenho pode variar, pois depende do sistema e da configuração do hardware do 
usuário. 

Qualidade WD por dentro e por fora
Há mais de 20 anos, milhares de pessoas em todo o mundo 
guardam seus dados nos discos rígidos WD. Somos a marca 
número 1 de vendas de HDs externos, como nossos clientes sabem 
que entendemos a importância dos seus dados e nossa principal 
preocupação é mantê-los bem guardados.

Proteção por senha para privacidade
Além das taxas de transferências mais rápidas que existem, com  
as unidades My Book e My Passport Essencial com conectividade 
USB 3.0 você vai ficar tranquilo sabendo que seus dados estão 
protegidos contra acesso não autorizado através da criptografia  
e da proteção por senha.

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book, My Passport e Put Your Life On It são marcas registradas nos EUA e outros países; e My Book Essential e My Passport Essential são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. 
Outras marcas mencionadas neste documento podem pertencer a outras empresas. As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2010 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Como utilizado para capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilião de bytes, e um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total acessível varia de acordo com  
a configuração do sistema do ambiente operacional. Ao tratar-se de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo.
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Com USB 3.0 41 segundos

500 fotos

Com USB 2.0 1 minuto 53 segundos

Com USB 3.0 3 minutos 11 segundos

2000 músicas

Com USB 2.0 7 minutos 42 segundos

Com USB 3.0 3 minutos 32 segundos

Filme em HD de 2 horas

Com USB 2.0 13 minutos 28 segundos

*Quando estiver conectado a uma interface USB 2.0, a transferência de dados terá a velocidade 
da USB 2.0.
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