
WD Ae™

Archivační pevný disk pro datová centra

Cenově a energeticky úsporné řešení archivace na pevných discích.

Pevný disk WD Ae poskytuje cenově efektivní, vysokokapacitní diskové 
úložiště pro archivní systémy s daty, ke kterým se přistupuje zřídka. Tyto 
jednotky jsou vyrobeny s vlastnostmi splňujícími jedinečné požadavky 
na archivování dat, ke kterým se přistupuje zřídka, včetně energeticky 
efektivního návrhu, optimalizace nákladů na vlastnictví s dlouhým 
životním cyklem a konkurenceschopné ceny za gigabajt.

ROZHRANÍ

SATA 6 Gb/s

PROVEDENÍ

3,5palcové disky

RYCHLOST OTÁČENÍ

5 760 ot./min

KAPACITA

6,0 TB

Využití

Pevný disk WD Ae se nejlépe hodí k ukládání dat, ke kterým se přistupuje zřídka, zálohování a archivaci dat tam, kde jsou data uložena na disku, ale zřídka nebo téměř nikdy 
nejsou znovu přečtena, i když mohou mít v budoucnu klíčový význam. Mezi nejtypičtější příklady patří právní data nebo zálohy fotografií.

Výhody produktu

Energeticky efektivní
Omezené otáčení média snižuje 
spotřebu energie a optimalizuje poměr 
čtení/zápis pro pevné požadavky 
systémů úložiště dat, ke kterým se 
přistupuje zřídka.

Ověřená spolehlivost málo 
používaného úložiště
Se 700 PB úložiště dat, ke kterým 
se přistupuje zřídka, již nasazenými 
v datových centrech,* využívá jednotka 
4. generace WD Ae společnosti WD 
inovativní technologii pro snížení 
spotřeby energie a provozní teploty, 
což představuje spolehlivější a cenově 
výhodnější řešení pro archivy dat, ke 
kterým se přistupuje zřídka.

Cenově výhodné úložiště s vysokou 
kapacitou
Přesun málo používaných dat do 
cenově optimálních archivačních úložišť 
znamená výrazné úspory provozních 
nákladů a uvolnění kapacity nákladných 
úložišť s vysokým výkonem.

* Údaje odpovídají dodávkám archivních jednotek do srpna 2014.

Správa napájení dat, ke kterým se 
přistupuje zřídka
Konkurenceschopná správa napájení, 
snížený výstup tepla a technologie nové 
generace, jako IntelliSeek™, společně 
poskytují rovnováhu mezi výkonem 
a spotřebou, vhodnou pro architektury 
úložiště archivních dat, ke kterým se 
přistupuje zřídka.

Rychle připraven
Doba přístupu k datům, ke kterým 
se přistupuje zřídka, se rychle stává 
kritickou funkcí online archivního 
systému, protože koncoví uživatelé 
nemohou čekat hodiny nebo dny na 
zpřístupnění těchto dat. Schopnost 
zpomalení jednotky WD Ae poskytuje 
výrazně kratší dobu přístupu než běžná 
archivní páska, protože má u požadavků 
dat na vyžádání dobu přístupu nižší než 
20 sekund.

3D Active Balance™ Plus
Naše vylepšená technologie dvojitého 
zajištění rovnováhy významně zlepšuje 
celkový výkon a spolehlivost disku. 
Pevné disky, které nejsou správně 
vyvážené, mohou v systémech s více 
disky způsobovat nadměrné vibrace 
a hluk, snižovat životnost disku a po čase 
snižovat výkon.

Bezdotyková technologie uložení 
hlavy NoTouch™
Záznamová hlava se nikdy nedotýká 
povrchu ploten, což zaručuje podstatně 
menší opotřebení hlavy a média, stejně 
jako lepší ochranu disku při přepravě.

Technologie duálního poháněcího 
systému
Systém ustavování hlav se dvěma 
poháněcími systémy zvyšuje poziční 
přesnost vůči datové stopě/stopám. 
Primární poháněcí systém zajišťuje 
přibližné přemístění raménka s využitím 
tradičního elektromagnetického 
poháněcího principu. Sekundární 
poháněcí systém využívá piezoelektrické 
polohování pro jemné doladění pozice 
hlavy k dosažení vyšší úrovně přesnosti.

Vyhrazená nepřetržitá zákaznická 
podpora
Součástí každého pevného disku WD Ae 
jsou naše profesionální služby podpory 
na světové úrovni, mezi které patří 
i vyhrazená nepřetržitá linka podpory 
(dostupná v angličtině, pracovní doba 
jiných místních linek podpory může být 
odlišná) a tříletá omezená záruka.

ČÍSLO MODELU
WD6001F4PZ



WD Ae™

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Technické údaje1 WD6001F4PZ
Kapacita po naformátování2 6,0 TB
Počet uživatelských sektorů na jednotku 11,721,045,168
Rozhraní SATA 6 Gb/s
Provedení 3,5palcové disky
Počet fyzických bajtů na sektor 4 096
Počet bajtů hostitele na sektor 512
V souladu se směrnicí RoHS3 Ano

Výkon

Rychlost přenosu dat (max.)2

 Z vyrovnávací paměti do hostitele
 Z hostitele na disk nebo opačně (trvale)

6 Gb/s
>150 MB/s

Mezipaměť (MB) 64
Rychlost otáček (ot./min.) 5 760

Spolehlivost / integrita dat

Cykly příkazů Load/Unload4 300 000
Počet neopravitelných chyb na počet přečtených bitů < 1 z 1014 
MTBF (hodin)5 500 000
Omezená záruka (roky)6 3

Řízení spotřeby

Průměrné požadavky na napájení (W)
 Sekvenční čtení
 Sekvenční zápis
 Náhodné čtení/zápis
 Nečinný režim

6,4
6,5
4,9
4,8

Specifikace týkající se prostředí7

Teplota (°C)
 Provozní
 Mimo provoz

510 až 55
-40 až 70

Náraz (G)
 Za provozu (2 ms, čtení/zápis) 
 Za provozu (2 ms, čtení)
 Mimo provoz (2 ms)

30
65
300

Akustika (dBA)8

 Nečinný režim
 Přístupová doba (průměrně)

25
28

Fyzické rozměry

Výška (palce/mm, maximální) 1,028/26,1
Délka (palce/mm, maximální) 5,787/147
Šířka (palce/mm, ±0,01 palce) 4/101,6
Hmotnost (liber/kg, ±3 %) 1,58/0,72

1 Některé produkty nejsou dostupné ve všech zemích světa.
2  Pro potřeby stanovení kapacity úložiště platí, že jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtů, jeden gigabajt (GB) = jedna miliarda bajtů, jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtů. Celková dostupná kapacita se liší v závislosti na provozním prostředí. Při použití pro vyrovnávací paměť nebo mezipaměť: jeden megabajt (MB) = 1 048 576 bajtů. Co se týče rychlosti přenosu 

nebo rozhraní, 
megabajt za sekundu (MB/s) = jeden milion bajtů za sekundu; gigabit za sekundu (Gb/s) = jedna miliarda bitů za sekundu. Efektivní maximální rychlost přenosu rozhraní SATA 6 Gb/s je vypočítána podle technických údajů rozhraní Serial ATA vydaného organizací SATA-IO v době vydání těchto technických údajů. Další informace najdete na adrese www.sata-io.org.

3 Pevné disky WD vyrobené a prodané kdekoli na světě po 8. červnu 2011 splňují nebo překračují požadavky na omezené používání některých nebezpečných látek (RoHS) podle směrnice RoHS 2011/65/EU.
4 Řízený příkaz Unload v podmínkách okolí.
5  Technické údaje produktu MTBF a AFR jsou určeny při teplotě 40 °C na základně a při zatížení systému až 60 TB/rok (zatížení je definováno jako množství uživatelských dat přenesených na pevný disk a z něj).
6 Údaje o zárukách v jednotlivých oblastech naleznete na adrese http://support.wd.com/warranty.
7 Neopravitelné chyby během provozních testů nebo po neprovozních testech.
8 Hladina akustického hluku. 

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
U.S.A.

Služby a dokumentaci najdete na adrese:

http://support.wd.com
www.wd.com

800 ASK 4WDC
(800 275 4932)

Severní Amerika

800 832 4778 Španělsky mluvící země
+86 21 2603 7560 Asie a Tichomoří
00800 27549338 Evropa

(bezplatně, pokud je k dispozici)
+31 880 062 100 Evropa/Blízký východ/Afrika Western Digital, WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital 

Technologies, Inc., v USA a dalších zemích; WD Ae, IntelliSeek, 3D Active Balance, NoTouch a FIT 
Lab jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc., v USA a dalších zemích. 
Ostatní známky uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jiných společností. Specifikace 
produktů mohou být bez upozornění změněny.
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