
Zalety USB 3.0
Interfejs nowej generacji 

Co to jest SuperSpeed USB 3.0?

Zewnętrzne dyski twarde WD z interfejsem USB 3.0

Zjawiska takie jak rozwój nowych technologii i urządzeń, większe rozmiary 
plików i upowszechnienie multimediów w formatach HD wpłynęły także 
na ewolucję technologii USB i przyspieszyły pojawienie się nowego 
standardu — SuperSpeed USB 3.0.

Użytkownicy oczekują coraz więcej od nowych technologii. Rosnące rozmiary 
plików i multimedia w rozdzielczości HD wymagają większej przepustowości 
i wydajności urządzeń przeznaczonych do ich obsługi. Rozwiązanie przynosi 
interfejs USB 3.0, zapewniający znacznie wyższą szybkość przesyłania danych, 
odpowiednią do nowoczesnych urządzeń.

Interfejs SuperSpeed USB 3.0 oferuje następujące zalety:
 • Transfer danych z szybkością 5 Gb/s (starszy interfejs Hi-Speed USB: 

480 Mb/s)
 • Technologia Sync-N-Go skraca czas oczekiwania 
 • Optymalizacja zużycia energii wydłuża żywotność akumulatorów  

i zmniejsza pobór prądu w trybie roboczym i jałowym
 • Pełna zgodność ze standardem USB 2.0 eliminuje konieczność 

modernizacji lub wymiany urządzeń USB na nowe

Więcej informacji o standardzie SuperSpeed USB można znaleźć na stronie 
USB-IF: www.usb.org

Zewnętrzne dyski twarde My Book® Essential™ oraz dyski przenośne My Passport® Essential i My Passport Essential SE są wyposażone w interfejs USB 3.0, 
wspierający najnowszą generację pamięci masowych.

Podwójny interfejs: USB 3.0 i USB 2.0 
Wyżej wymienione dyski WD są wyposażone w uniwersalny interfejs, 
zgodny z obecnie dostępnymi urządzeniami i zapewniający wysoką 
szybkość przesyłania danych na przyszłość. Używaj interfejsu USB 2.0, 
a kiedy przyjdzie na to czas, zacznij wykorzystywać dużą szybkość 
standardu USB 3.0.

Do 3 razy szybszy transfer danych 
Podłączenie dysku WD do portu SuperSpeed USB 3.0 umożliwia 
odczytywanie i zapisywanie plików z szybkością do 3 razy większą niż 
przez złącze USB 2.0. Skopiowanie dwugodzinnego filmu w rozdzielczości 
HD na dysk My Book Essential trwa tylko 3 minuty zamiast 13.*
*Wydajność jest uzależniona od konfiguracji sprzętowej i systemu operacyjnego. 

Jakość WD wewnątrz i na zewnątrz
Od ponad 20 lat miliony użytkowników na całym świecie powierzają 
swoje dane dyskom firmy WD. Zewnętrzne dyski twarde marki WD są 
najczęściej kupowanymi dyskami na świecie. Nasze produkty zdobyły 
zaufanie, bo za najważniejszy cel stawiamy sobie bezpieczeństwo danych 
naszych klientów.

Ochrona hasłem strzeże poufności danych
Oprócz najwyższej dostępnej obecnie szybkości przesyłania danych, dyski 
My Book i My Passport Essential z interfejsem USB 3.0 zapewniają także 
bezpieczeństwo Twoich danych dzięki funkcjom ochrony hasłem  
i szyfrowania.

Western Digital, WD, logo WD, My Book, My Passport i Put Your Life On It są zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, a My Book Essential i My Passport Essential 
są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. W tekście mogły zostać użyte inne znaki towarowe, będące własnością innych firm. Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez 
uprzedzenia. © 2010 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtów; jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów.  
Całkowita dostępna pojemność zależy od konfiguracji środowiska systemu operacyjnego. Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub szybkości interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = 
jeden milion bajtów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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USB 3.0 41 sekund

500 zdjęć

USB 2.0 1 minuta 53 sekundy

USB 3.0 3 minuty 11 sekund

2000 piosenek

USB 2.0 7 minut 42 sekundy

USB 3.0 3 minuty 32 sekundy

Dwugodzinny film HD

USB 2.0 13 minut 28 sekund

*W przypadku podłączenia dysku za pośrednictwem interfejsu USB 2.0 dane będą przesyłane z szybkością 
obsługiwaną przez standard USB 2.0.
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