
WD Black™

Hard Disk PC

Penyimpanan berkinerja tinggi WD Black dirancang untuk 
meningkatkan pengalaman PC Anda saat menangani 
tugas komputer yang lebih berat terutama untuk seniman 
digital, editor video, fotografer, atau pecinta game. 
Tersedia dengan cache DRAM hingga 256 MB pada 
model berkapasitas yang lebih besar, drive WD Black 
dioptimalkan untuk memberikan kinerja yang baik pada 
drive sehingga Anda dapat lebih menikmati melakukan 
hal-hal yang Anda sukai.
ANTARMUKA
SATA 6 Gb/dtk

FAKTOR BENTUK
3,5-inci

KELAS KINERJA
Kelas 7200 RPM

KAPASITAS
500 GB hingga 6 TB

NOMOR MODEL

WD6003FZBX WD2003FZEX
WD6002FZWX
WD4005FZBX WD5003AZEX
WD4004FZWX

WD1003FZEX

Fitur Produk

Kinerja dan kapasitas yang penuh 
inspirasi
Penyimpanan berkinerja tinggi WD 
Black™ dirancang untuk meningkatkan 
pengalaman PC Anda saat menangani 
tugas komputer yang lebih berat terutama 
untuk seniman digital, editor video, 
fotografer, atau pecinta game. Tersedia 
dengan cache DRAM 256 MB yang 
mengagumkan pada model berkapasitas 
lebih besar, drive PC WD Black 
dioptimalkan untuk memberikan kinerja 
yang lebih baik pada drive sehingga Anda 
dapat lebih menikmati melakukan hal-hal 
yang Anda sukai. Kinerja PC akan lebih baik 
lagi saat Anda menggabungkan drive WD 
Black dengan sebuah SSD untuk konfigurasi 
drive ganda, yang memungkinkan 
Anda mendapatkan manfaat tambahan 
penyimpanan di cache bagi sistem operasi 
Anda ke dalam SSD untuk mendapatkan 
peningkatan kinerja. Singkatnya, drive WD 
Black memberi Anda kinerja dan kapasitas 
hard drive mengagumkan ditambah garansi 
terbatas 5 tahun yang terdepan di industri 
sebagai solusi penyimpanan three-in-one 
yang mencerahkan.

Untuk Para Profesional Kreatif
Saat akan menyimpan hasil kreativitas 
serta seluruh portfolio digital Anda, tak 
ada yang lebih baik daripada penyimpanan 
berkinerja tinggi WD Black untuk solusi 
terbaik Anda. Gunakan drive WD Black 
untuk menyimpan file multimedia yang 
besar dalam bentuk foto, video, game 
atau aplikasi dan program karena dengan 
drive WD Black, Anda akan mendapatkan 
kombinasi terbaik dalam hal kecepatan, 
kapasitas, dan ukuran cache yang besar.

Untuk Para Pecinta Game
Drive WD Black merupakan solusi 
penyimpanan sempurna untuk mesin game 
Anda dengan menawarkan kapasitas besar 
untuk menyimpan konten game yang dapat 
diunduh (DLC), ukuran tembolok yang lebih 
besar, dan merupakan pelengkap sempurna 
untuk kinerja sistem yang maksimum saat 
digabungkan dengan SSD. Drive WD Black 
juga dibekali dengan Teknologi StableTrac™ 
(model 2 TB dan yang lebih besar) untuk 
pelacakan data yang lebih akurat dan 
membantu mengurangi goncangan karena 
getaran dari perangkat keras tambahan 
game. Drive WD Black juga menawarkan 
garansi 5 tahun yang setara atau lebih lama 
dari garansi perangkat keras game lainnya.

Peningkatan Keandalan
Drive WD Black dilengkapi dengan 
Teknologi StableTrac (model 2 TB dan 
yang lebih besar) dengan mengencangkan 
poros motor yang ada di dalamnya untuk 
meningkatkan keandalan dan membantu 
mengurangi goncangan karena getaran 
yang dihasilkan sistem dari komponen lain. 
Dengan menstabilkan piringan di dalam, 
drive WD Black memiliki pelacakan yang 
lebih akurat dalam sektor tertentu saat 
membaca dan menulis data, sehingga 
mengoptimalkan kinerja dan keandalan.

Peningkatan tembolok DRAM
Drive WD Black memberikan kecepatan 
transfer dan laju pembacaan berkecepatan 
tinggi terhadap file Anda dengan ukuran 
cache DRAM hingga 256 MB yang 
mengagumkan pada model berkapasitas 
besar. Teknologi Dynamic Cache dari WD 
akan meningkatkan algoritma penyimpanan 
di cache dengan seketika untuk 
mengalokasikan dan mengoptimalkan 
cache antara pembacaan dan penulisan. 
Pergerakan tembolok untuk membaca data 
ini membantu mengurangi kemacetan dan 
meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Aplikasi

 � Aplikasi komputer yang memerlukan kekuatan yang besar seperti pengeditan video dan foto, dan komputer yang dimaksimalkan untuk bermain game.
 � Lingkungan RAID Desktop/Konsumen – Hard disk PC WD Black telah diuji dan disarankan untuk digunakan di aplikasi RAID kalangan pelanggan (RAID 0 dan RAID 1).*

* Lingkungan RAID yang Penting untuk Bisnis – Hard disk PC WD Black tidak disarankan dan tidak dijamin untuk digunakan di lingkungan RAID yang menggunakan HBA dan/atau ekspander 
Perusahaan serta dalam chassis multi-bay, karena hard disk tersebut tidak dirancang dan tidak diuji coba untuk jenis aplikasi RAID seperti ini. Untuk semua aplikasi RAID yang Penting untuk Bisnis, 
harap pertimbangkan Hard Disk Perusahaan WD yang dirancang khusus dengan pemulihan kesalahan berbatas waktu (TLER) khusus RAID, yang diuji secara ekstensif di aplikasi RAID selama 24/7, 
dan memiliki fitur aplikasi kelas perusahaan.
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Spesifikasi 6 TB 6 TB 4 TB 4 TB
Nomor model1 WD6003FZBX WD6002FZWX WD4005FZBX WD4004FZWX
Antarmuka2 SATA 6 Gb/dtk SATA 6 Gb/dtk SATA 6 Gb/dtk SATA 6 Gb/dtk
Kapasitas terformat2 6 TB 6 TB 4 TB 4 TB
Faktor bentuk 3,5-inci 3,5-inci 3,5-inci 3,5-inci
Format yang Canggih (AF) Ya Ya Ya Ya
Mematuhi RoHS3 Ya Ya Ya Ya

Kinerja
Laju transfer data (maks)2

 Buffer ke host
 Host ke/dari drive (diperpanjang)

6 Gb/dtk
227 MB/dtk

6 Gb/dtk
227 MB/dtk

6 Gb/dtk
202 MB/dtk

6 Gb/dtk
202 MB/dtk

Cache (MB) 256 128 256 128
Kelas Kinerja (RPM) Kelas 7200 RPM Kelas 7200 RPM Kelas 7200 RPM Kelas 7200 RPM

Keandalan/Integritas Data
Siklus pemuatan/pembongkaran4 300.000 300.000 300.000 300.000
Kesalahan pembacaan yang tidak dapat 
dipulihkan per bit pembacaan

<1 dalam 1014 <1 dalam 1014 <1 dalam 1014 <1 dalam 1014 

Garansi terbatas (tahun)5 5 5 5 5

Manajemen Daya
Kebutuhan daya rata-rata (W)
 Baca/Tulis
 Masa Tidak Terpakai
 Siaga/Tidur

9,1
7,1
1,0

9,1
7,1
1,0

9,1
5,8
1,0

9,1
5,8
1,0

Spesifikasi Lingkungan
Suhu (°C)
 Pengoperasian
 Non-pengoperasian

5 hingga 55
-40 hingga 70

5 hingga 55
-40 hingga 70

5 hingga 55
-40 hingga 70

5 hingga 55
-40 hingga 70

Goncangan (Gs)6

 Pengoperasian (2 mdtk, tulis) 
 Pengoperasian (2 mdtk, baca)
 Non-pengoperasian (2 mdtk)

30
65
300

30
65
300

30
65
300

30
65
300

Akustik (dBA)7

 Masa Tidak Terpakai
 Pencarian (rata-rata)

29
36

29
36

29
36

29
36

Dimensi Fisik
Tinggi (inci/mm, maks) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Panjang (inci/mm, maks) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Lebar (inci/mm, ± 0,01 inci) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Berat (lb./kg) 1,58/0,72 ± 3% 1,58/0,72 ± 3% 1,58/0,72 ± 10% 1,58/0,72 ± 10%

1 Tidak semua produk tersedia di semua kawasan.
2 Seperti yang digunakan untuk kapasitas penyimpanan, satu megabyte (MB) = satu juta byte, satu gigabyte (GB) = satu miliar byte, dan satu terabyte (TB) = satu triliun byte. Total kapasitas yang dapat diakses 

bergantung pada lingkungan pengoperasian. Seperti yang digunakan pada buffer atau cache, satu megabyte (MB) = 1.048.576 byte. Seperti yang digunakan untuk laju transfer atau antarmuka, satu megabyte per 
detik (MB/dtk) = satu juta byte per detik, dan gigabyte per detik (Gb/dtk) = satu miliar byte per detik. Laju transfer maksimum efektif SATA 3 Gb/dtk dihitung sesuai dengan spesifikasi Serial ATA yang diterbitkan oleh 
organisasi SATA-IO pada tanggal yang sama dengan lembar spesifikasi ini. Kunjungi www.sata-io.org untuk rinciannya.

3 Produk hard disk WD diproduksi dan dijual di seluruh dunia setelah 8 Juni 2011, memenuhi atau melampaui persyaratan kesesuaian dengan Hazardous Substances (RoHS) seperti yang dikeluarkan oleh RoHS Directive 
2011/65/EU.

4 Pelepasan muatan terkendali pada kondisi suhu ruangan.
5 Jangka waktu garansi dapat berbeda-beda bergantung pada wilayahnya. Kunjungi support.wdc.com/warranty untuk mendapatkan rinciannya.
6 Tidak ada kesalahan yang tidak dapat dipulihkan selama uji pengoperasian atau setelah uji non-pengoperasian.
7 Tingkat kekuatan bunyi.
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Spesifikasi 2 TB 1 TB 500 GB
Nomor model1 WD2003FZEX WD1003FZEX WD5003AZEX
Antarmuka2 SATA 6 Gb/dtk SATA 6 Gb/dtk SATA 6 Gb/dtk
Kapasitas terformat2 2 TB 1 TB 500 GB
Faktor bentuk 3,5-inci 3,5-inci 3,5-inci
Format yang Canggih (AF) Ya Ya Ya
Mematuhi RoHS3 Ya Ya Ya

Kinerja
Laju transfer data (maks)2

 Buffer ke host
 Host ke/dari drive (diperpanjang)

6 Gb/dtk
164 MB/dtk

6 Gb/dtk
150 MB/dtk

6 Gb/dtk
150 MB/dtk

Cache (MB) 64 64 64
Kelas Kinerja (RPM) Kelas 7200 RPM Kelas 7200 RPM Kelas 7200 RPM

Keandalan/Integritas Data
Siklus pemuatan/pembongkaran4 300.000 300.000 300.000
Kesalahan pembacaan yang tidak dapat 
dipulihkan per bit pembacaan

<1 dalam 1014 <1 dalam 1014 <1 dalam 1014 

Garansi terbatas (tahun)5 5 5 5

Manajemen Daya
Kebutuhan daya rata-rata (W)
 Baca/Tulis
 Masa Tidak Terpakai
 Siaga/Tidur

9,5
8,1
1,3

6,8
6,1
0,8

6,8
6,1
0,8

Spesifikasi Lingkungan
Suhu (°C)
 Pengoperasian
 Non-pengoperasian

5 hingga 55
-40 hingga 70

0 hingga 60
-40 hingga 70

0 hingga 60
-40 hingga 70

Goncangan (Gs)6

 Pengoperasian (2 mdtk, tulis)
 Pengoperasian (2 mdtk, baca)
 Non-pengoperasian (2 mdtk)

30
65
300

30
65
350

30
65
350

Akustik (dBA)7

 Masa Tidak Terpakai
 Pencarian (rata-rata)

29
34

29
30

29
30

Dimensi Fisik
Tinggi (inci/mm, maks) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Panjang (inci/mm, maks) 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Lebar (inci/mm, ± 0,01 inci) 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Berat (lb./kg) 1,32/0,60 0,99/0,45 0,95/0,43

1 Tidak semua produk tersedia di semua kawasan.
2 Seperti yang digunakan untuk kapasitas penyimpanan, satu megabyte (MB) = satu juta byte, satu gigabyte (GB) = satu miliar byte, dan satu terabyte (TB) = satu triliun byte. Total kapasitas yang dapat diakses bergan-

tung pada lingkungan pengoperasian. Seperti yang digunakan pada buffer atau cache, satu megabyte (MB) = 1.048.576 byte. Seperti yang digunakan untuk laju transfer atau antarmuka, satu megabyte per detik (MB/
dtk) = satu juta byte per detik, dan gigabyte per detik (Gb/dtk) = satu miliar byte per detik. Laju transfer maksimum efektif SATA 3 Gb/dtk dihitung sesuai dengan spesifikasi Serial ATA yang diterbitkan oleh organisasi 
SATA-IO pada tanggal yang sama dengan lembar spesifikasi ini. Kunjungi www.sata-io.org untuk rinciannya.

3 Produk hard disk WD diproduksi dan dijual di seluruh dunia setelah 8 Juni 2011, memenuhi atau melampaui persyaratan kesesuaian dengan Hazardous Substances (RoHS) seperti yang dikeluarkan oleh RoHS Directive 
2011/65/EU.

4 Pelepasan muatan terkendali pada kondisi suhu ruangan.
5 Jangka waktu garansi dapat berbeda-beda bergantung pada wilayahnya. Kunjungi support.wdc.com/warranty untuk mendapatkan rinciannya.
6 Tidak ada kesalahan yang tidak dapat dipulihkan selama uji pengoperasian atau setelah uji non-pengoperasian.
7 Tingkat kekuatan bunyi.

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

Western Digital
Untuk servis dan informasi tertulis:
http://support.wdc.com
www.wdc.com

800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

Amerika Utara 
Bahasa Inggris

800.832.4778 Bahasa Spanyol
+86.21.2603.7560 Asia Pasifik
00800.27549338 Eropa

(bebas pulsa jika 
tersedia)
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