
INTERFACE

SATA 6 Gb/s

TAMANHO

2,5 polegadas

CAPACIDADE

120 GB SSD + 1 TB HDD

NÚMERO DO MODELO

WD1001X06XDTL

Funcionalidades do produto

O duplo poder
A WD redefiniu o PC com a próxima 
novidade em armazenamento de 
desempenho ultrarrápido. A unidade dupla 
WD Black² é uma abordagem de evolução 
para um mercado de armazenamento 
híbrido e estado sólido de compromisso. 
Ela é uma solução de atualização essencial 
para seu PC de unidade simples, acionada 
pela dupla energia e inspirada por você.

Inspirados por você
Seus pedidos para tornar a vida do PC 
melhor, mais rápida e mais divertida foram 
escutados. Nós aceitamos o desafio  
e tornamos isso nossa missão: projetar uma 
solução que forneça a melhor experiência 
de PC. A unidade dupla WD Black² resolve 
suas limitações de armazenamento  
e adiciona velocidade real de SSD de alto 
desempenho a seu PC. O WD Black²  
é a unidade dupla que você esperava, 
inspirada e criada especificamente para 
entusiastas como você.

Capacidade móvel massiva
A unidade dupla WD Black² oferece uma 
vantagem de custo baixo por gigabyte 
comparativamente à concorrência de 
estado sólido. Com uma unidade de disco 
rígido com uma capacidade generosa 
de 1 TB, a WD Black² também possui 
uma unidade de estado sólido totalmente 
acessível de 120 GB. O resultado  
é a primeira solução de armazenamento de 
unidade dupla de 2,5 polegadas do mundo.

Desempenho profissional
A WD Black² é criada pela fusão de dois 
dispositivos de armazenamento de classe 
mundial em uma unidade dupla para criar  
a melhor experiência de PC. Inicie 
o sistema operacional com a maior 
velocidade do SSD na ponta dos dedos. 
O WD Black2 conta com o inovador flash 
NAND de 20 nm com uma eficiência  
incrível em energia que se propõe  
a redefinir as possibilidades da indústria 
de armazenamento. O desempenho 
de SSD pode degradar-se quando as 
capacidades totais são alcançadas, o que 
é uma preocupação principal para usuários 
de SSD. Nós criamos nossa solução de 
unidade dupla para resolver este problema. 
Você pode mover seus dados maiores 
para a unidade de disco rígido de 1 TB, 
aumentando imensamente a vida de MLC 
NAND e mantendo um desempenho 
otimizado. Isso é o que você tem pedido  
e que finalmente existe.

Compatível
A unidade dupla revolucionária WD Black² 
foi projetada para ser usada na maioria dos 
compartimentos com unidades de  
9,5 mm/2,5 polegadas.

Shift_Technology™

A Shift_Technology do WD Black² está 
preparada para o trabalho árduo desde 
a linha de arranque, com firmware 
aprimorado e algoritmos melhores 
para o gerenciamento de dados e um 
desempenho mais rápido. Isso permite 
que você efetue a migração de arquivos 
de dados maiores para a unidade de 
disco rígido e que forneça a sua SSD 
menos arrastamentos do sistema, o que 
incrementa a resistência global e o período 
de funcionamento da SSD. Com menos 
cache envolvida, há menos tempo de 
espera e mais tempo aproveitando as 
coisas que você gosta mais.

Finura de perfeição
O WD Black² reúne agilidade  
e confiabilidade em um novo tamanho 
com dois drives. O firmware avançado 
e os algoritmos inteligentes ajudam no 
aumento do desempenho, resultando em 
temperaturas mais frias com operação 
quase inaudível. 

Você no controle
Com o WD Black², a decisão é sua.  
Mais seguro do que usar uma SSD como 
seu único dispositivo de armazenamento 
principal, agora você consegue salvar 
seus dados na unidade de disco rígido de 
1 TB, ou dividir os dados entre as duas. 
Duplique os dados de sua SSD para  
a unidade de disco rígido e exclua  
a necessidade de armazenamento grande 
na nuvem ou de planos dispendiosos de 
terceiros. Assuma o controle total  
e gerencie o local de seus dados pessoais.

Garantia limitada de 5 anos líder 
do setor
Dedicada inflexivelmente para seus dados, 
a unidade dupla WD Black² tem a mesma 
garantia limitada de 5 anos líder na indústria 
das outras unidades de armazenamento de 
desempenho. As unidades WD Black™ são 
o reflexo da inovação e paixão de nossos 
engenheiros, e passam por um período de 
testes mais vigorosos e agressivos durante 
um período de tempo maior que as opções 
de armazenamento convencionais.

Aplicações

 � Edição de vídeos e fotos, desenho de gráficos e outros aplicativos de computação de energia.
 � As unidades duplas WD Black² são testadas e recomendadas para uso em notebooks, PCs completos, PCs thin client, PCs para jogos e outros sistemas de 
PCs de pequenas dimensões.*
* As unidades duplas WD foram projetadas e testadas para uso em ambientes e aplicações específicos. Isso garante que sua unidade dupla seja compatível e que funcione 

corretamente em seu aplicativo. Nossas unidades duplas estão garantidas contra defeitos nos materiais e mão-de-obra no sistema para o qual elas foram projetadas. O uso em 
sistemas que não aqueles para os quais a unidade dupla foi projetada pode resultar em problemas de compatibilidade que afetam o funcionamento correto, defeitos não relacionados 
ao material e/ou à mão-de-obra. Para obter os melhores resultados, certifique-se de selecionar o produto correto para sua aplicação, consultando as folhas de especificações do 
produto em nosso website, no endereço www.wd.com, ou contatando a linha de apoio ao cliente, onde nós ajudaremos no processo de seleção.

WD Black
Drive Duplo

Apresentando o drive duplo WD Black², um dispositivo de 
armazenamento revolucionário especificamente projetado 
para o entusiasta moderno, seja um profissional de 
criatividade, gamer ou montador de PCs. O WD Black² 
é a fusão de uma unidade de estado sólido totalmente 
acessível para seu sistema operacional e um disco rígido 
de grande capacidade para seus grandes arquivos e dados 
pessoais. Ela é uma solução de atualização essencial para 
seu PC de unidade simples, acionada pela dupla energia  
e inspirada por você.
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Obtenha mais informações sobre as  
unidades duplas WD Black²

Canadá ICES-003 Classe B / NMB-003 Classe B

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612 
E.U.A.

Para manutenção e materiais:

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

800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

América do Norte

800.832.4778 Espanhol
+800.6008.6008 Pacífico Asiático
00800.27549338 Europa

(ligação gratuita quando 
disponível)

+31.880062100 Europa/Oriente Médio/África
Western Digital, WD e o logotipo WD são marcas comerciais registradas da 
Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países; WD Black²,  
WD Black, Shift_Technology e FIT Lab são marcas comerciais da  
Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. Podem ser 
mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas. 
As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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Especificações1 120 GB SSD + 1 TB HDD
Nº do modelo2 WD1001X06XDTL
Interface SATA 6 Gb/s
Tamanho 2,5 polegadas
Formato Avançado (FA) Sim
Cumpre as normas RoHS3 Sim

Desempenho (SSD)
Taxas de transferência de dados
 Velocidade da interface
 Taxa de transferência interna (leitura, máx)
 Taxa de transferência interna (escrita, máx)

6 Gb/s
350 MB/s
140 MB/s

Confiabilidade/Integridade dos dados
Ciclos de carga/descarga4 600.000
Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos <1 em 1014 
Garantia limitada (anos)5 5

Gerenciamento de energia
Requisitos médios de energia (W)
 Leitura/gravação
 Ocioso
 Standby/Descanso

1,8
0,9
0,9

Especificações ambientais6

Temperatura (°C)
 Operacional
 Não operacional

0 a 60
-40 a 70

Choque (Gs)
 Funcionamento (2 ms, leitura/escritura) 
 Não operacional (2 ms)

300
1000

Acústica (dBA)7
 Ocioso
 Pesquisa (média)

20
21

Dimensões físicas
Altura (pol./mm, máx) 0,374/9,50
Comprimento (pol./mm, máx) 3,95/100,30
Largura (pol./mm, ± 0,01 pol.) 2,75/69,85
Peso (lib./kg, ± 10%) 0,28/0,125

1  Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um megabyte (MB) = um milhão de bytes, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes, e um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total de acesso varia, pois depende do ambiente operacional. Em termos de buffer ou 
cachê, um megabyte (MB) = 1.048.576 bytes. Quando utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por segundo (Gb/s) = um bilhão de bits por segundo. Taxa de transferência máxima eficaz 
do SATA de 6 Gb/s de acordo com a especificação da Serial ATA publicada pela organização SATA-IO na data desta planilha de especificação. Visite o site www.sata-io.org para maiores detalhes.

2  Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo. 
3  Os produtos WD fabricados e vendidos em todo o mundo depois de 08.06.11 cumprem ou ultrapassam os requisitos normativos de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) estipulados pela Diretiva 2011/65/EU da RoHS.
4  Descarga controlada em condição ambiente.
5  Para obter os termos e condições adicionais de garantia, visite http://support.wd.com/warranty para obter detalhes.
6  Sem erros irrecuperáveis durante os testes operacionais ou depois de testes não operacionais.
7  Nível de potência do som. 


