
WD Black™

Unidades de disco rígido para PC

O armazenamento de desempenho WD Black foi concebido 
para otimizar a sua experiência no PC, em todas as tarefas 
informáticas com volumes mais elevados, quer seja um 
artista digital, um editor de vídeo, um fotógrafo ou um 
jogador. Disponível até 128 MB de cache DRAM nos 
modelos de maior capacidade, a unidade WD Black foi 
otimizada para o desempenho da unidade, para que possa 
passar mais tempo a viver as coisas de que gosta mais.

INTERFACE
SATA de 6 Gb/s

DIMENSÃO
3,5 polegadas

CLASSE DE DESEMPENHO
Classe de 7200 RPM

CAPACIDADES
500 GB a 6 TB

NÚMEROS DE MODELO

WD6001FZWX WD2003FZEX
WD5001FZWX WD1003FZEX
WD4003FZEX WD5003AZEX
WD3003FZEX

Funcionalidades do produto

Desempenho e capacidade 
inspiradores
O armazenamento de desempenho WD 
Black™foi concebido para otimizar a sua 
experiência no PC, em todas as tarefas 
informáticas com volumes mais elevados, quer 
seja um artista digital, um editor de vídeo, um 
fotógrafo ou um jogador. Disponível com uma 
cache DRAM impressionante de 128 MB nos 
modelos de maior capacidade, a unidade para 
PC WD Black foi otimizada para o desempenho 
da unidade, para que possa passar mais 
tempo a viver as coisas de que gosta mais. 
Melhore ainda mais o desempenho do seu 
PC, ao combinar uma unidade de disco WD 
Black com uma SSD, para uma configuração 
de unidade dupla, permitindo-lhe beneficiar de 
uma cache adicional do seu sistema operativo 
na SSD, para um desempenho melhorado. 
No total, o disco WD Black oferece-lhe o 
desempenho e a capacidade de um disco 
rígido, e uma garantia limitada de 5 anos, líder 
de indústria, para uma inspiradora solução de 
armazenamento três em um.

Para profissionais criativos
Quando precisar de armazenar a sua 
criatividade e o seu portefólio digital completo, 
encontrará na unidade WD Black a solução 
de desempenho de armazenamento de 
que necessita. Utilize a unidade WD Black 
para armazenar os seus ficheiros multimédia 
grandes de fotos, jogos ou aplicações e 
programas, porque com a unidade WD Black, 
obtém a melhor combinação de rapidez, 
capacidade e tamanhos de cache grandes.

Para jogadores
A unidade WD Black é a solução de 
armazenamento perfeita para a sua máquina 
de jogo, ao oferecer grandes capacidades para 
armazenar os conteúdos descarregáveis (DLC) 
de jogos e tamanhos de cache maiores. É o 
complemento perfeito para um desempenho 
máximo do sistema, quando combinado com 
uma SSD. A unidade WD Black inclui também 
a tecnologia StableTrac™ (2 TB e modelos 
maiores) para um controlo de dados mais 
exato e para ajudar a reduzir qualquer impacto 
causado por vibrações vindas de hardware de 
jogo adicional. A unidade WD Black oferece 
também uma garantia limitada de 5 anos, para 
igualar ou superar as suas outras garantias de 
hardware de jogo.

Maior fiabilidade
A unidade WD Black está equipada com 
a Tecnologia StableTrac (2 TB e modelos 
maiores), ao fixar o veio do motor no interior, 
para aumentar a fiabilidade e ajudar a reduzir o 
impacto causado por vibrações de sistema de 
outros componentes. Ao estabilizar os discos 
no interior, a unidade WD Black permite um 
controlo mais exato num determinado setor 
em operações de leitura e escrita, otimizando o 
desempenho e a fiabilidade.

Maior cache DRAM
A unidade WD Black tem velocidades 
ultrarrápidas de transferência e lê a 
velocidade dos seus ficheiros com tamanhos 
impressionantes de cache, até 128 MB de 
DRAM nos nossos modelos de alta capacidade. 
A Tecnologia de cache dinâmica da WD melhora 
os algoritmos de cache em tempo real de 
forma a atribuir e otimizar a cache entre leituras 
e escritas. Este movimento da cache para ler 
dados ajuda a reduzir o congestionamento e a 
melhorar o desempenho global.

Processamento duplo eficiente
Quandose trata de poder de processamento, 
mais é sempre melhor, especialmente para 
carregar jogos ou ficheiros multimédia grandes 
A unidade WD Black inclui um processador 
dual-core que oferece o dobro da capacidade 
de processamento de um processador 
single-core para maximizar o desempenho da 
unidade para obter velocidades de leitura e 
escrita mais rápidas.

Garantia limitada de 5 anos, líder 
na indústria
Em comparação com as unidades de disco 
rígido padrão, como a WD Blue™, a nossa 
unidade de disco rígido WD Black passa 
os testes internos mais duros e agressivos 
em períodos de tempo muito prolongados, 
e é por isso que a unidade WD Black está 
protegida por uma garantia limitada de 5 
anos, líder na indústria. O nosso sucesso, 
combinado com inovação, refinamento, e 
a nossa paixão por armazenamento, incute 
confiança nos nossos consumidores.

Aplicações

 � Aplicações exigentes ao nível de computação como a edição de fotos e vídeos e computadores de jogos de alto desempenho.
 � Ambientes RAID para computador/consumidor - As unidades de disco rígido WD Black para PC são testadas e recomendadas para utilização em aplicações RAID de consumidor 
(RAID 0 e RAID 1).*

* Ambientes RAID críticos para empresas – As unidades de disco rígido WD Black para PC não são recomendadas e não possuem garantia para serem utilizadas em ambientes RAID utilizando HBA 
empresariais e/ou expansores em chassis de múltiplos compartimentos, e não estão concebidas nem testadas para estes tipos específicos de RAID. Para todas as aplicações RAID críticas para empresas, 
considere as unidades de disco rígido para empresas da WD que estão concebidas especificamente com recuperação de erros com tempo limitado (TLER), específica para RAID, são testadas amplamente 
em aplicações de RAID disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e incluem aplicações de tipo empresarial.
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Especificações 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB
Número do modelo1 WD6001FZWX WD5001FZWX WD4003FZEX WD3003FZEX
Interface2 SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s
Capacidade formatada2 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB
Dimensão 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas
Formatação avançada (AF) Sim Sim Sim Sim
Cumpre as normas RoHS3 Sim Sim Sim Sim

Desempenho
Velocidade de transferência dos dados (máx.)2
 Buffer para sistema anfitrião
 Anfitrião de/para unidade (sustentada)

6 Gb/s
218 MB/s

6 Gb/s
194 MB/s

6 Gb/s
171 MB/s

6 Gb/s
168 MB/s

Cache (MB) 128 128 64 64
Classe de desempenho (RPM) Classe de 7200 RPM Classe de 7200 RPM Classe de 7200 RPM Classe de 7200 RPM

Fiabilidade/Integridade dos dados
Ciclos de carga/descarga5 300 000 300 000 300 000 300 000
Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 
Garantia limitada (anos)6 5 5 5 5

Gestão de energia
Média de requisitos de energia (W)
 Leitura/escrita
 Inatividade
 Suspensão/pausa

10,6
7,6
1,6

10,6
7,6
1,6

9,5
8,1
1,3

9,5
8,1
1,3

Especificações ambientais7

Temperatura (°C)
 Em funcionamento
 Em não funcionamento

5 a 55
-40 a 70

5 a 55
-40 a 70

5 a 55
-40 a 70

5 a 55
-40 a 70

Choque (Gs)
 Em funcionamento (2 ms, escrita) 
 Em funcionamento (2 ms, leitura)
 Em não funcionamento (2 ms)

30
65
300

30
65
300

30
65
300

30
65
300

Acústica (dBA)8
 Inatividade
 Procura (média)

31
34

31
34

29
34

29
34

Dimensões físicas
Altura (pol./mm, máx.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Comprimento (pol./mm, máx.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Largura (pol./mm, ±0,01 pol.) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Peso (lb./kg) 1,58/0,72 ± 3% 1,66/0,75 ± 3% 1,50/0,68 ± 10% 1,40/0,64 ± 10%

1   É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todas as regiões do mundo. 
2   Como utilizado para capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = mil milhões de bytes e um terabyte (TB) = um bilião de bytes. A capacidade total acessível varia em função do 

ambiente operativo. Em termos de memória intermédia ou cache, um megabyte (MB) = 1 048 576 bytes. Como utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por 
segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = mil milhões de bits por segundo. Taxa de transferência máxima eficaz do SATA de 3 Gb/s de acordo com a especificação da Serial ATA publicada pela organização SATA-IO na data desta 
folha de especificações. Visite o site www.sata-io.org para obter mais informações.

3   As unidades de disco rígido WD fabricadas e vendidas a nível mundial a partir do dia 8 de junho de 2011 cumprem os requisitos de conformidade com a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), aplicados pela Diretiva RoHS 
2011/65/UE.

4   Esta nota de rodapé foi intencionalmente omitida
5   Descarga controlada em condições ambientais.
6   Consulte http://support.wd.com/warranty para conhecer detalhes específicos de garantia conforme a região.
7   Nenhum erro irrecuperável durante os testes de funcionamento nem após os testes de não funcionamento.
8   Nível de potência sonora. 
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Saiba mais acerca das unidades de disco rígido  
WD Black Desktop

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

Western Digital, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 
EUA

Para manutenção e documentação:

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

800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

América do Norte

800.832.4778 Espanhol
+86.21.2603.7560 Ásia-Pacífico
00800.27549338 Europa

(chamada gratuita onde 
disponível)

+31.880062100 Europa/Médio Oriente/África
Western Digital, WD, o logótipo WD, FIT Lab, StableTrac, WD Black e WD Blue 
são marcas registadas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou 
das respetivas filiais nos EUA e/ou outros países. Outras marcas que possam 
estar aqui mencionadas pertencem a outras empresas. Especificações do produto 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras mostradas podem ser diferentes 
dos produtos reais.

© 2016 Western Digital Corporation ou respetivas filiais. Todos os direitos 
reservados.

2879-771434-C58   Junho de 2016

Especificações 2 TB 1 TB 500 GB
Número do modelo WD2003FZEX WD1003FZEX WD5003AZEX
Interface2 SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s
Capacidade formatada1 2 TB 1 TB 500 GB
Dimensão 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas
Formatação avançada (AF) Sim Sim Sim
Cumpre as normas RoHS2 Sim Sim Sim

Desempenho
Velocidade de transferência dos dados (máx.)2
 Buffer para sistema anfitrião
 Anfitrião de/para unidade (sustentada)

6 Gb/s
164 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

Cache (MB) 64 64 64
Classe de desempenho (RPM) Classe de 7200 RPM Classe de 7200 RPM Classe de 7200 RPM

Fiabilidade/Integridade dos dados
Ciclos de carga/descarga5 300 000 300 000 300 000
Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 
Garantia limitada (anos)6 5 5 5

Gestão de energia
Média de requisitos de energia (W)
 Leitura/escrita
 Inatividade
 Suspensão/pausa

9,5
8,1
1,3

6,8
6,1
0,8

6,8
6,1
0,8

Especificações ambientais7

Temperatura (°C)
 Em funcionamento
 Em não funcionamento

5 a 55
-40 a 70

0 a 60
-40 a 70

0 a 60
-40 a 70

Choque (Gs)
 Em funcionamento (2 ms, escrita) 
 Em funcionamento (2 ms, leitura)
 Em não funcionamento (2 ms)

30
65
300

30
65
350

30
65
350

Acústica (dBA)8
 Inatividade
 Procura (média)

29
34

29
30

29
30

Dimensões físicas
Altura (pol./mm, máx.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Comprimento (pol./mm, máx.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Largura (pol./mm, ±0,01 pol.) 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Peso (lb./kg, ±10%) 1,32/0,60 0,99/0,45 0,95/0,43

1   É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todas as regiões do mundo. 
2   Como utilizado para capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = mil milhões de bytes e um terabyte (TB) = um bilião de bytes. A capacidade total acessível varia em função do 

ambiente operativo. Em termos de memória intermédia ou cache, um megabyte (MB) = 1 048 576 bytes. Como utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por 
segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = mil milhões de bits por segundo. Taxa de transferência máxima eficaz do SATA de 3 Gb/s de acordo com a especificação da Serial ATA publicada pela organização SATA-IO na data desta 
folha de especificações. Visite o site www.sata-io.org para obter mais informações.

3   As unidades de disco rígido WD fabricadas e vendidas a nível mundial a partir do dia 8 de junho de 2011 cumprem os requisitos de conformidade com a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), aplicados pela Diretiva RoHS 
2011/65/UE.

4   Esta nota de rodapé foi intencionalmente omitida.
5   Descarga controlada em condições ambientais.
6   O termo da garantia limitada pode variar de acordo com a região. Visite support.wd.com/warranty para obter detalhes.
7   Nenhum erro irrecuperável durante os testes de funcionamento nem após os testes de não funcionamento.
8   Nível de potência sonora. 


