
WD Red™

Armazenamento para soluções NAS
Armazenamento para soluções NAS com 1 a 8 compartimentos

O modelo WD Red foi concebido especificamente para 
sistemas NAS com 1 a 8 compartimentos para unidades 
de 3,5 polegadas e 2,5 polegadas. As unidades foram 
concebidas e amplamente testadas relativamente 
à compatibilidade no ambiente operativo 24x7 
exclusivo e aos exigentes requisitos de sistemas NAS 
para ambientes domésticos e pequenos escritórios.

INTERFACE

SATA de 6 Gb/s

DIMENSÕES

3,5 polegadas 
2,5 polegadas

CLASSE DE DESEMPENHO

Classe de 5400 RPM

CAPACIDADES

3,5 polegadas: 1 TB a 10 TB
2,5 polegadas: 750 GB e 1 TB

NÚMEROS DE MODELO
3,5 polegadas 2,5 polegadas
WD100EFAX
WD80EFZX
WD60EFRX
WD40EFRX

WD30EFRX
WD20EFRX
WD10EFRX

WD10JFCX
WD7500BFCX

Funcionalidades do produto

Preencha o seu NAS com WD Red, 
um produto fantástico.
Para todos os sistemas NAS 
compatíveis, existe uma unidade 
WD Red líder de indústria que lhe 
permite satisfazer as necessidades 
de armazenamento. Com unidades 
até 10 TB, WD Red fornece uma 
gama de soluções para clientes que 
pretendam criar a melhor e mais 
eficaz solução de armazenamento 
NAS. Criado para sistemas 
NAS de compartimento único 
a 8 compartimentos, WD Red tem 
capacidade para armazenar os 
seus dados valiosos numa unidade 
poderosa. Com WD Red, está 
preparado para o próximo passo. 

NASware™ 3.0 exclusivo
Não basta uma unidade qualquer. 
Em sistemas NAS de um a 8 
compartimentos, WD Red eleva 
a fasquia. Beneficie de até 80 TB de 
capacidade e, graças ao NASware 3.0 
exclusivo da WD, pode otimizá-los a 
todos. Incorporada em todos os discos 
rígidos WD Red, a tecnologia avançada 
NASware 3.0 otimiza o desempenho 
de armazenamento do sistema 
ao aumentar a compatibilidade, 
integração, capacidade de atualização 
e fiabilidade.

Criado para compatibilidade 
otimizada com NAS
As nossas unidades para 
Computador de firmware, exclusivas 
e avançadas, não foram criadas 
especificamente para NAS. As 
unidades WD Red com NASware 
foram. Com a nossa tecnologia 
exclusiva, não terá dúvidas na 
seleção de uma unidade. WD Red 
destina-se a pequenos sistemas 
NAS e o nosso algoritmo único 
equilibra desempenho e fiabilidade 
em ambientes NAS e RAID. 
Simplificando, WD Red é a unidade 
mais compatível que existe para 
estruturas NAS. No entanto, não 
confie apenas na nossa palavra. 
WD Red é um reflexo da lista mais 
abrangente de compatibilidade/
testes de parceiros para soluções 
NAS disponível no mercado.*
*Lista de compatibilidade de março 
de 2016

Unidades para computador vs. 
WD Red
Num dispositivo de Armazenamento 
ligado em rede, uma unidade de 
disco rígido para computador não 
é concebida para ambientes NAS. 
Tire proveito do seu NAS e escolha 
a unidade com características que 
lhe permitem preservar dados e manter 
um desempenho de excelência. Ao 
escolher uma unidade de disco rígido 
para NAS, considere o seguinte: 

• Compatibilidade: Sem testes de 
compatibilidade com o seu sistema 
NAS, não é possível garantir um 
desempenho de excelência. 

• Fiabilidade: O ambiente NAS ou 
RAID em permanente funcionamento 
é quente. Geralmente, as unidades 
de disco rígido para computador 
não são concebidas e testadas para 
estas condições. WD Red foi.

• Controlos de recuperação de 
erros: As unidades de disco rígido 
WD Red NAS foram especificamente 
concebidas com controlos de 
recuperação de erros RAID para 
ajudar a reduzir as falhas no 
sistema NAS. Normalmente, as 
unidades para computador não 
são concebidas para ambientes 
RAID onde esta situação possa 
representar um problema. 

• Proteção contra ruído e vibrações: 
Criadas para funcionar sem apoio, 
as unidades para computador 
oferecem pouca ou nenhuma 
proteção contra o ruído e as 
vibrações existentes num sistema 
de várias unidades. As unidades 
WD Red foram concebidas 
para sistemas NAS com vários 
compartimentos. 

WD Red para casa
Transmita, copie e organize os seus 
conteúdos digitais em casa com 

NAS e unidades WD Red concebidas 
para facilmente partilharem 
conteúdos com os dispositivos 
em sua casa. O NASware Red 
aumenta a compatibilidade das 
unidades com dispositivos, TV, 
aparelhagens e muito mais. Viva 
num mundo ligado.

WD Red para pequenas empresas
As empresas dependem da 
produtividade e da eficácia, dois dos 
princípios fundamentais no design 
de WD Red. É a unidade de disco 
rígido de eleição para sistemas com 
1 a 8 compartimentos. O NASware 
3.0 permite uma integração perfeita 
na sua rede existente, o que permite 
a WD Red partilhar e copiar ficheiros 
à velocidade do seu negócio. 
Para empresas maiores com até 
16 compartimentos, conte com 
WD Red Pro.

WD Red Pro para grandes empresas
Se procura um desempenho 
máximo em NAS de tráfego 
elevado, é com WD Red Pro que 
obtém o mesmo desempenho 
excecional para clientes de 
empresas. Para ambientes NAS com 
8 a 16 compartimentos, WD Red Pro 
foi concebido para processar 
aumentos na carga de trabalho 
e inclui uma garantia limitada 
de 5 anos.

Aplicações

As unidades de disco rígido NAS WD Red são recomendadas para a utilização em sistemas NAS com 1 a 8 compartimentos, em ambientes domésticos 
e pequenos escritórios. Para sistemas com mais de 8 compartimentos, são aconselhadas as unidades de disco rígido WD Red Pro.*
* As unidades de disco rígido WD são concebidas e testadas para a utilização em ambientes e aplicações específicos. Deste modo, garantimos que a sua unidade de disco rígido é 

compatível com a sua aplicação e funciona devidamente com a mesma. As nossas unidades de disco rígido estão cobertas por uma garantia contra defeitos de fabrico e materiais, 
quando usadas com o sistema para o qual foram concebidas. A utilização com sistemas para os quais a unidade de disco rígido não foi concebida poderá resultar em problemas de 
compatibilidade que podem afetar o funcionamento correto, sem estarem relacionados com defeitos de materiais e/ou fabrico. Para obter os melhores resultados, certifique-se de que 
seleciona o produto apropriado para a sua aplicação, consultando as fichas de especificações de produtos, disponíveis no nosso site, em www.wd.com, ou contactando a nossa linha 
de apoio ao cliente, através da qual teremos todo o gosto em ajudar ao longo do processo de seleção.



WD Red™

Especificações 10 TB 8 TB 6 TB 4 TB 3 TB
Número do modelo1 WD100EFAX WD80EFZX WD60EFRX WD40EFRX WD30EFRX
Interface SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s
Capacidade formatada2 10 TB 8 TB 6 TB 4 TB 3 TB
Dimensão 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas
Formatação avançada (AF) Sim Sim Sim Sim Sim
Fila de comandos nativos Sim Sim Sim Sim Sim
Cumpre as normas RoHS3 Sim Sim Sim Sim Sim

Desempenho

Velocidade de transferência da 
interface (máx.)
 Velocidade da interface
 Taxa de transferência interna

6 Gb/s
210 MB/s

6 Gb/s
178 MB/s

6 Gb/s
175 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

6 Gb/s
147 MB/s

Cache (MB) 256 128 64 64 64
Classe de desempenho Classe de 5400 RPM Classe de 5400 RPM Classe de 5400 RPM Classe de 5400 RPM Classe de 5400 RPM

Fiabilidade/Integridade dos dados

Ciclos de carga/descarga4 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Erros de leitura irrecuperáveis por 
bits lidos

<1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014

MTBF (horas)5 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Taxa de carga de trabalho (TB/ano)10 180 180 180 180 180
Garantia limitada (anos)6 3 3 3 3 3

Gestão de energia

12 VCC ±10% (A, pico)  1,79 1,79 1,75 1,75 1,73
5 VCC ±10% (A, pico) - - -
Média de requisitos de energia (W)
 Leitura/escrita
 Inatividade
 Suspensão/pausa

5,7
2,8
0,5

6,4
5,2
0,7

5,3
3,4
0,4

4,5
3,3
0,4

4,1
2,7
0,4

Especificações ambientais7

Temperatura (°C)
 Em funcionamento8

 Em não funcionamento
0 a 65
-40 a 70

0 a 65
-40 a 70

0 a 65
-40 a 70

0 a 65
-40 a 70

0 a 65
-40 a 70

Choque (Gs)
  Em funcionamento (2 ms, leitura/

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

30

65
250

30

65
250

30

65
250

30

65
250

30

65
250

Acústica (dBA)9

 Inatividade
 Procura (média)

20
29

20
29

25
28

25
28

23
24

Dimensões físicas

Altura (pol./mm) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Comprimento (pol./mm) 5,787/147 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 4/101,6
Peso (lb./kg, ± 10%) 1,43/0,65 1,43/0,65 1,65/0,75 1,50/0,68 1,40/0,64

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 6 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 Descarga controlada em condições ambientais.
5 Com base num ambiente NAS típico, em condições de funcionamento normais.
6 O termo da garantia limitada pode variar de acordo com a região. Visite http://support.wd.com/warranty para obter detalhes.
7 Nenhum erro irrecuperável durante os testes de funcionamento nem após os testes de não funcionamento.
8 Na base fundida. 
9 Nível de potência sonora. 
10 A taxa de carga de trabalho é determinada pela quantidade de dados do utilizador transferidos para ou da unidade de disco rígido. A taxa de carga de trabalho é anual (TB transferidos X (8760/potência registada em horas)). A taxa de carga de trabalho varia consoante os componentes e as configurações de software 

e hardware.

-2-



WD Red™

Saiba mais acerca das unidades de disco 
rígido WD Red CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Especificações 2 TB 1 TB 1 TB 750 GB
Número do modelo1 WD20EFRX WD10EFRX WD10JFCX WD7500BFCX
Interface SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s
Capacidade formatada2 2 TB 1 TB 1 TB 750 GB
Dimensão 3,5 polegadas 3,5 polegadas 2,5 polegadas 2,5 polegadas
Formatação avançada (AF) Sim Sim Sim Sim
Fila de comandos nativos Sim Sim Sim Sim
Cumpre as normas RoHS3 Sim Sim Sim Sim

Desempenho

Velocidade de transferência da 
interface (máx.)
 Velocidade da interface
 Taxa de transferência interna

6 Gb/s
147 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

6 Gb/s
144 MB/s

6 Gb/s
144 MB/s

Cache (MB) 64 64 16 16
Classe de desempenho Classe de 5400 RPM Classe de 5400 RPM Classe de 5400 RPM Classe de 5400 RPM

Fiabilidade/Integridade dos dados

Ciclos de carga/descarga4 600 000 600 000 600 000 600 000
Erros de leitura irrecuperáveis 
por bits lidos

<1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014

MTBF (horas)5 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Taxa de carga de trabalho (TB/ano)10 180 180 180 180
Garantia limitada (anos)6 3 3 3 3

Gestão de energia

12 VCC ±10% (A, pico)  1,73 1,20 - -
5 VCC ±10% (A, pico) - - 1,00 1,00
Média de requisitos de energia (W)
 Leitura/escrita
 Inatividade
 Suspensão/pausa

4,1
2,7
0,4

3,3
2,3
0,4

1,4
0,6
0,2

1,4
0,6
0,2

Especificações ambientais7

Temperatura (°C)
 Em funcionamento8

 Em não funcionamento
0 a 65
-40 a 70

0 a 65
-40 a 70

0 a 65
-40 a 65

0 a 65
-40 a 65

Choque (Gs)
  Em funcionamento (2 ms, leitura/

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

30

65
250

30

65
350

400

-
1000

400

-
1000

Acústica (dBA)9

 Inatividade
 Procura (média)

23
24

21
22

24
25

24
25

Dimensões físicas

Altura (pol./mm) 1,028/26,1 1,028/26,1 0,374/9,5 0,374/9,5
Comprimento (pol./mm) 5,787/147 5,787/147 3,94/100,2 3,94/100,2
Largura (pol./mm, ± 0,01 pol.) 4/101,6 4/101,6 2,75/69,85 2,75/69,85
Peso (lb./kg, ± 10%) 1,32/0,60 0,99/0,45 0,25/0,115 0,25/0,115

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 6 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 Descarga controlada em condições ambientais.
5 Com base num ambiente NAS típico, em condições de funcionamento normais.
6 O termo da garantia limitada pode variar de acordo com a região. Visite http://support.wd.com/warranty para obter detalhes.
7 Nenhum erro irrecuperável durante os testes de funcionamento nem após os testes de não funcionamento.
8 Na base fundida. 
9 Nível de potência sonora. 
10 A taxa de carga de trabalho é determinada pela quantidade de dados do utilizador transferidos para ou da unidade de disco rígido. A taxa de carga de trabalho é anual (TB transferidos X (8760/potência registada em horas)). A taxa de carga de trabalho varia consoante os componentes e as configurações 

de software e hardware.

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

Para manutenção e documentação:

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

Suporte premium WD Red

855.55.WDRED
(855.559.3733)

América do Norte

+800.55593733 Europa/Médio Oriente/
África/Ásia-Pacífico

Western Digital, WD, o logótipo WD, FIT Lab, NASware e WD Red são marcas comerciais 
registadas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou das respetivas filiais 
nos EUA e/ou noutros 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.

© 2017 Western Digital Technologies ou respetivas filiais. Todos os direitos reservados.
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http://support.wd.com
www.wd.com

