
WD Blue™ 

محركات أقراص جهاز الكمبيوتر

سعة عالية، وموثوقية مؤكدة
تعمل WD على التوسع في منتجات سطح المكتب وخطوط التخزين المتنقلة الحائزة 

على الجوائز والخاصة بها مع محركات أقراص WD Blue PC. تم اختبارها 
 WD Blue العالية، فتقدم WD وتصميمها بصورة مكثفة لتتماشى مع معايير

مجموعة متنوعة من السعات — تتراوح بين 250 جيجا بايت إلى 6 تيرا بايت 
المذهلة — في الطرازين المكتبي والمتنقل.

محرك WD Blue بكل ثقة – ألواننا ال تبهت أبدا.

السطح البيني
SATA 6 جيجابايت/ث

عامل الشكل
3.5 بوصة

سرعة الدوران
فئة 7200 دورة في الدقيقة و5400 دورة في 

الدقيقة

السعات
250جيجا بايت حتى 6 تيرا بايت

أرقام الموديالت
WD60EZRZWD20EZRZWD5000AZRZWD2500AAKX
WD50EZRZWD10EZRZWD5000AZLX
WD40EZRZWD10EZEXWD5000AAKX
WD30EZRZWD7500AZEXWD3200AAKX

المنتج مميزات 

سعة تخزينية تصل إلى 6 تيرابايت 
عزز من السعة التخزينية لحاسوبك مع

محركات أقراص WD، حيث تم تصميم العالمة 
التجارية ألجهزة سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر 

الشاملة. وتوفر عائلة WD Blue اآلن قدرات 
تخزينية للبيانات تصل إلى 6 تيرابايت.

تحسين أداء جهاز الكمبيوتر 
يمكنك دمج محرك أقراص بسعة تخزينية أفضل مع 
SSD لتعزيز األداء والسعة التخزينية لجهاز سطح 
المكتب لديك. ويزيد SSD من سرعة الوصول إلى 
البيانات إلى أقصى حد، بينما يخزن محرك أقراص 

WD Blue حتى 6 تيرابايت من األفالم، واأللعاب، 
والملفات، والتطبيقات وغيرها.

الترقية والنسخ االحتياطي بسهولة
تأتي محركات أقراص WD مع وصول مجاني إلى 

WD Acronis True Image. يسهل النسخ 
االحتياطي وإعادة التخزين للمهام في حفظ البيانات 

.OS الشخصية واستردادها دون الحاجة إلعادة تثبيت

WD الثقة في
يعلمالعمالء حول العالم أن موثوقة WD مذهلة 

 WD وأسطورية. يتم تصميم كل محرك أقراص لـ
Blue، ويتم اختباره وتصنيعه للتحمل، ويأتي كل منها 

مع ضمان محدود لمدة سنتان.

دليل مستقبلي على السعة التخزينية 
ينتج عن تقدم التكنولوجيا الحاجة إلى احتياجات 

تخزينية أكبر. تتطلب الكاميرات التي تسجل فيديو فائق 
الوضوح بدقة 4K عند 30 لقطة في الثانية الواحدة 

سعة تخزينية كبيرة للغاية. التعمل مع كافة الوساط أمر 
سهل مع محركنا سعة 6 تيرا بايت. 

NoTouch Ramp Load تقنية
تضع بأمان رأس التسجيل بعيًدا عن سطح القرص 

لحماية بياناتك.

IntelliSeek
تحسبالسرعات المثالية من أجل خفض استهالك الطاقة 

وتقليل الضوضاء واالهتزاز. 

تطبيقات

يتم اختبار السعة التخزينية لـ WD Blue ويوصى باستخدامها في أجهزة سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر الشاملة، وأجهزة الكمبيوتر الدفترية، واألغلفة الخارجية.	 
 	*.)RAID-1و RAID-0( الخاصة بالمستهلك RAID للحواسيب، ويوصى باستخدامها في تطبيقات WD Blue للمستهلك - تم اختبار محركات األقراص الثابتة RAID / بيئات سطح المكتب

* بيئات RAID الضرورية للعمل - إّن محركات األقراص الثابتة WD Blue غير موصى وغير مضمون استخدامها في بيئات RAID التي تستعمل محوالت و/أو موّسعات الناقل المضيف HBA للمؤسسات، وداخل صناديق )كيسات( الكمبيوتر متعددة الخلجان، حيث 
إنها لم تصمم — ولم تختبر — للعمل مع هذه األنواع الخاصة من تطبيقات RAID. بالنسبة لكافة تطبيقات RAID الضرورية للعمل، يرجى استخدام محركات األقراص الثابتة للمؤسسات من WD حيث إنها مصممة خصيًصا للتعافي من الخطأ المحدد بوقت 

)TLER( في RAID، كما أنه قد أُختبرت حصرًيا في تطبيقات RAID 24 ساعة في اليوم طوال األسبوع، وتتضمن ميزات مثل تقنية RAFF الُمحّسنة إلى جانب االختبار الحراري الممتد لإلجهاد.

WD مزايا

تقوم WD بإخضاع المنتجات الخاصة بنا الختبار التكامل الوظيفي ).F.I.T( الشامل قبل إطالق أي منتج. يضمن هذا االختبار تلبية المنتجات الخاصة بنا ألعلى معايير الجودة والموثوقية للعالمة التجارية WD بانتظام. تضم WD قاعدة 
معلومات مفصلة تشمل أكثر من 1000 مقالة مفيدة باإلضافة إلى البرامج واألدوات المساعدة المفيدة. تملك خطوط دعم العمالء ساعات تشغيل أطول لضمان حصولك على المساعدة التي تحتاجها عندما تحتاجها. كما تتواجد خطوط دعم 

العمالء المجانية للمساعدة أو يمكنك الوصول إلى موقع دعم WD لمزيد من التفاصيل.
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2 تيرابايت3 تيرابايت4 تيرابايت5 تيرابايت6 تيرابايتالمواصفات
WD60EZRZWD50EZRZWD40EZRZWD30EZRZWD20EZRZرقم الموديل1

SATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثواجهة التوصيل
2 تيرابايت3 تيرابايت4 تيرابايت5 تيرابايت6 تيرابايتالسعة المهيأة2

)AF( نعمنعمنعمنعمنعمإعادة تهيئة متقدمة
3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصةالحجم الفعلي

 3RoHS نعمنعمنعمنعمنعمالتوافق مع
األداء

معدل نقل البيانات )حد أقصى(
المخزن المؤقت إلى المضيف  

المضيف إلى/من محرك األقراص )ثابت(  
6 جيجابايت/ثانية

175 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

170 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

150 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

147 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

147 ميجابايت/ثانية
)MB( 6464646464التخزين المؤقت

الفئة 5400 لفة في الدقيقةالفئة 5400 لفة في الدقيقةالفئة 5400 لفة في الدقيقةالفئة 5400 لفة في الدقيقةالفئة 5400 لفة في الدقيقةسرعة الدوران )لفة/دقيقة(
االعتمادية/سالمة البيانات

300,000300,000300,000300,000300,000دورات التحميل/إلغاء التحميل4
>1 في 10 14 >1 في 10 14 >1 في 10 14 >1 في 10 14 >1 في 10 14 أخطاء القراءة غير القابلة لالسترداد لكل قراءة وحدة بت

22222الضمان المحدود )سنوات(5
إدارة الطاقة

121.751.751.751.731.73 فولت تيار مستمر ±10% )أمبير، حد أقصى(
متوسط متطلبات الطاقة )وات(

القراءة/الكتابة  
خمول  

االستعداد/السكون  

5.3
3.4
0.4

5.3
3.4
0.4

5.3
3.4
0.4

4.1
3.0
0.4

4.1
3.0
0.4

المواصفات البيئية6
درجة الحرارة )درجة مئوية(

التشغيل  
عدم التشغيل  

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

)Gs( الصدمة
التشغيل )2 مللي ثانية، كتابة(   
التشغيل )2 مللي ثانية، قراءة(  

عدم التشغيل )2 مللي ثانية(  

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250
7 )A الصوتيات )ديسيبل

خمول  
البحث )متوسط(  

25
28

25
28

25
28

23
27

23
27

األبعاد الفعلية
26.1/1.02826.1/1.02826.1/1.02826.1/1.02826.1/1.028االرتفاع )بوصة/مم، حد أقصى(

147/5.787147/5.787147/5.787147/5.787147/5.787الطول )بوصة/مم، حد أقصى(
101.6/4101.6/4101.6/4101.6/4101.6/4العرض )بوصة/مم، ± .01 بوصة(

0.75/1.650.75/1.650.68/1.500.64/1.400.60/1.32الوزن )باوند/كجم، ± %10(

1 قد ال تكون كل المنتجات متاحة في جميع مناطق العالم. 

2 بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين، واحد ميجابايت )MB( = مليون بايت، وواحد جيجابايت )GB( = مليار بايت، وواحد تيرابايت )TB( = تريليون بايت. تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل. بالنسبة لالستخدام كمخزن مؤقت أو ذاكرة تخزين مؤقت، واحد ميجابايت )MB(  = 1,048,576 بايت. 

فيما يتعلق بمعدل النقل أو الوصلة، فإن ميجا بايت في الثانية )MB/s( = مليون بايت في الثانية، وجيجابت في الثانية )Gb/s( = مليار بت في الثانية. يتم حساب الحد األقصى الفعال لمعدل النقل بسرعة 3 جيجابت/ثانية )Gb/s( لوصلة SATA وفًقا لمواصفات ATA التسلسلية التي نشرتها مؤسسة SATA-IO أو بدايًة من 
تاريخ صفحة المواصفات هذه. زر www.sata-io.org لالطالع على التفاصيل.

.RoHS Directive 2011/65/EU كما وضعها )RoHS( التي تم تصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم بعد 8 يونيه 2011، تفي بمتطلبات التوافق مع معايير الحد من استخدام المواد الخطرة WD 3 منتجات محركات أقراص

4 إلغاء التحميل المتحكم به في الظروف المحيطة.

5 قد تختلف مدة الضمان المحدود حسب المنطقة. تفضل بزيارة support.wd.com/warranty لإلطالع على التفاصيل.

6 ال توجد أخطاء غير قابلة لالسترداد أثناء اختبارات التشغيل أو بعد اختبارات عدم التشغيل.

7 مستوى قوة الصوت.
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500 جيجابايت500 جيجابايت750 جيجابايت1 تيرابايت1 تيرابايتالمواصفات
WD10EZRZWD10EZEXWD7500AZEXWD5000AZRZWD5000AAKXرقم الموديل1

SATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثواجهة التوصيل
500,107 ميجابايت500 جيجابايت750,156 ميجابايت 1,000,204 ميجابايت1 تيرابايتالسعة المهيأة2

)AF( النعمنعمنعمنعمإعادة تهيئة متقدمة
3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصةالحجم الفعلي

RoHS3  نعمنعمنعمنعمنعمالتوافق مع
األداء

معدل نقل البيانات )حد أقصى(
المخزن المؤقت إلى المضيف  

المضيف إلى/من محرك األقراص )ثابت(  
6 جيجابايت/ثانية

150 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

150 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

150 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

150 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

126 ميجابايت/ثانية
)MB( 6464646416التخزين المؤقت

الفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 5400 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 5400 لفة في الدقيقةسرعة الدوران )لفة/دقيقة(
االعتمادية/سالمة البيانات

300,000300,000300,000300,000300,000دورات التحميل/إلغاء التحميل4
>1 في 10 14 >1 في 10 14 >1 في 10 14 >1 في 10 14 >1 في 10 14 أخطاء القراءة غير القابلة لالسترداد لكل قراءة وحدة بت

22222الضمان المحدود )سنوات(5
إدارة الطاقة

121.22.52.51.21.77 فولت تيار مستمر ±10% )أمبير، حد أقصى(
متوسط متطلبات الطاقة )وات(

القراءة/الكتابة  
خمول  

االستعداد/السكون  

3.3
2.5
0.4

6.8
6.1
1.2

6.8
6.1
1.2

3.3
2.5
0.4

6.0
5.6
0.9

المواصفات البيئية6
درجة الحرارة )درجة مئوية(

التشغيل  
عدم التشغيل  

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

)Gs( الصدمة
التشغيل )2 مللي ثانية، كتابة(   
التشغيل )2 مللي ثانية، قراءة(  

عدم التشغيل )2 مللي ثانية(  

30
65

350

30
65

350

30
65

350

30
65

350

30
65

350
7 )A الصوتيات )ديسيبل

خمول  
البحث )متوسط(  

21
24

29
30

29
30

21
22

29
30

األبعاد الفعلية
26.1/1.02825.4/1.02825.4/1.02826.1/1.02825.4/1.028االرتفاع )بوصة/مم، حد أقصى(

147/5.787147/5.787147/5.787147/5.787147/5.787الطول )بوصة/مم، حد أقصى(
101.6/4101.6/4101.6/4101.6/4101.6/4العرض )بوصة/مم، ± .01 بوصة(

0.45/0.990.45/0.990.45/0.990.45/0.990.43/0.95الوزن )باوند/كجم، ± %10(

1 قد ال تكون كل المنتجات متاحة في جميع مناطق العالم. 

2 بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين، واحد ميجابايت )MB( = مليون بايت، وواحد جيجابايت )GB( = مليار بايت، وواحد تيرابايت )TB( = تريليون بايت. تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل. بالنسبة لالستخدام كمخزن مؤقت أو ذاكرة تخزين مؤقت، واحد ميجابايت )MB(  = 1,048,576 بايت. 

فيما يتعلق بمعدل النقل أو الوصلة، فإن ميجا بايت في الثانية )MB/s( = مليون بايت في الثانية، وجيجابت في الثانية )Gb/s( = مليار بت في الثانية. يتم حساب الحد األقصى الفعال لمعدل النقل بسرعة 3 جيجابت/ثانية )Gb/s( لوصلة SATA وفًقا لمواصفات ATA التسلسلية التي نشرتها مؤسسة SATA-IO أو بدايًة من 
تاريخ صفحة المواصفات هذه. زر www.sata-io.org لالطالع على التفاصيل.

.RoHS Directive 2011/65/EU كما وضعها )RoHS( التي تم تصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم بعد 8 يونيه 2011، تفي بمتطلبات التوافق مع معايير الحد من استخدام المواد الخطرة WD 3 منتجات محركات أقراص

4 إلغاء التحميل المتحكم به في الظروف المحيطة.

5 قد تختلف مدة الضمان المحدود حسب المنطقة. تفضل بزيارة support.wd.com/warranty لإلطالع على التفاصيل.

6 ال توجد أخطاء غير قابلة لالسترداد أثناء اختبارات التشغيل أو بعد اختبارات عدم التشغيل.

7 مستوى قوة الصوت.
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250 جيجابايت320 جيجابايت500 جيجابايتالمواصفات
WD5000AZLXWD3200AAKXWD2500AAKXرقم الموديل1

SATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثواجهة التوصيل
250,059 ميجابايت320,072 ميجابايت500,107 ميجابايتالسعة المهيأة2

)AF( الالنعمإعادة تهيئة متقدمة
3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصةالحجم الفعلي

 3RoHS نعمنعمنعمالتوافق مع
األداء

معدل نقل البيانات )حد أقصى(
المخزن المؤقت إلى المضيف  

المضيف إلى/من محرك األقراص )ثابت(  
6 جيجابايت/ثانية

150 ميجابايت/ثانية
3 جيجابايت/ثانية

126 ميجابايت/ثانية
6 جيجابايت/ثانية

126 ميجابايت/ثانية
)MB( 321616التخزين المؤقت

الفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةسرعة الدوران )لفة/دقيقة(
االعتمادية/سالمة البيانات

300,000300,000300,000دورات التحميل/إلغاء التحميل4
>1 في 10 14 >1 في 10 14 >1 في 10 14 أخطاء القراءة غير القابلة لالسترداد لكل قراءة وحدة بت

222الضمان المحدود )سنوات(5
إدارة الطاقة

1221.771.77 فولت تيار مستمر ±10% )أمبير، حد أقصى(
متوسط متطلبات الطاقة )وات(

القراءة/الكتابة  
خمول  

االستعداد/السكون  

6.8
6.1
1.2

6.0
5.6
0.9

5.3
4.9
0.7

المواصفات البيئية6
درجة الحرارة )درجة مئوية(

التشغيل  
عدم التشغيل  

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

0 إلى 60
-40 إلى 70

)Gs( الصدمة
التشغيل )2 مللي ثانية، كتابة(   
التشغيل )2 مللي ثانية، قراءة(  

عدم التشغيل )2 مللي ثانية(  

30
65

350

30
65

350

30
65

350
7 )A الصوتيات )ديسيبل

خمول  
البحث )متوسط(  

29
30

29
30

29
30

األبعاد الفعلية
25.4/1.02825.4/1.02825.4/1.028االرتفاع )بوصة/مم، حد أقصى(

147/5.787147/5.787147/5.787الطول )بوصة/مم، حد أقصى(
101.6/4101.6/4101.6/4العرض )بوصة/مم، ± .01 بوصة(

0.45/0.990.43/0.950.45/0.99الوزن )باوند/كجم، ± %10(

1 قد ال تكون كل المنتجات متاحة في جميع مناطق العالم. 

2 بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين، واحد ميجابايت )MB( = مليون بايت، وواحد جيجابايت )GB( = مليار بايت، وواحد تيرابايت )TB( = تريليون بايت. تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل. بالنسبة لالستخدام كمخزن مؤقت أو ذاكرة تخزين مؤقت، واحد ميجابايت )MB(  = 1,048,576 بايت. 

فيما يتعلق بمعدل النقل أو الوصلة، فإن ميجا بايت في الثانية )MB/s( = مليون بايت في الثانية، وجيجابت في الثانية )Gb/s( = مليار بت في الثانية. يتم حساب الحد األقصى الفعال لمعدل النقل بسرعة 3 جيجابت/ثانية )Gb/s( لوصلة SATA وفًقا لمواصفات ATA التسلسلية التي نشرتها مؤسسة SATA-IO أو بدايًة من 
تاريخ صفحة المواصفات هذه. زر www.sata-io.org لالطالع على التفاصيل.

.RoHS Directive 2011/65/EU كما وضعها )RoHS( التي تم تصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم بعد 8 يونيه 2011، تفي بمتطلبات التوافق مع معايير الحد من استخدام المواد الخطرة WD 3 منتجات محركات أقراص

4 إلغاء التحميل المتحكم به في الظروف المحيطة.

5 قد تختلف مدة الضمان المحدود حسب المنطقة. تفضل بزيارة support.wd.com/warranty لإلطالع على التفاصيل.

6 ال توجد أخطاء غير قابلة لالسترداد أثناء اختبارات التشغيل أو بعد اختبارات عدم التشغيل.

7 مستوى قوة الصوت.

 اعرف المزيد عن محركات أقراص
WD Blue Desktop

Canada ICES-003 Class B / NMB-003 Classe B

Western Digital Technologies, Inc. شركة
Michelson Drive, Suite 100 3355

 Irvine, California 92612
.U.S.A

للحصول على الخدمة والوثائق:
http://support.wd.com

www.wd.com
ASK.4WDC.800

)800-275-4932(
أمريكا الشمالية

أسبانيا800-832-4778
دول آسيا والمحيط الهادئ800-6008-6008+
أوروبا00800-27549338

)رقم مجاني عند اإلمكان(
كل من Western Digital وWD والشعار WD هي عالمات تجارية مسجلة في الواليات المتحدة والدول أوروبا/الشرق األوسط/إفريقيا31-880062100+

األخرى؛ وكل من WD Blue ،WD Red ،WD Black ،NoTouch، وFIT Lab هي عالمات تجارية 
لشركة  .Western Digital Technologies, Inc. العالمات األخرى التي ورد ذكرها في هذا المستند هي 

ملك للشركات األخرى. مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار.
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