
WD Green™

Armazenamento de grande capacidade

O armazenamento WD Green foi concebido especificamente 
tendo em mente a fiabilidade, para prolongar o ciclo de vida 
da unidade. A vantagem de ser fria e silenciosa influencia  
a fiabilidade geral, enquanto o reduzido nível de produção 
de calor, o baixo consumo de energia, a acústica silenciosa 
e a gestão de energia de primeira classe fazem da  
WD Green a unidade líder relativamente à concorrência.

Aplicações

As unidades de disco rígido WD Green são testadas e recomendadas para a utilização primária com computadores de secretária e All-in-One e como 
armazenamento secundário, para fins de arquivo em caixas externas, ou para o armazenamento fiável de cópias de segurança. Não se recomenda a utilização de 
unidades de disco rígido de secretária em ambientes RAID. Utilize o armazenamento WD Red™ para aplicações NAS ou RAID.*

* 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 afectar o funcionamento correcto, sem estarem relacionados com defeitos de materiais e/ou fabrico. Para obter os melhores resultados, certifique-se de que 
selecciona o produto apropriado para a sua aplicação, consultando as fichas de especificações de produtos, disponíveis no nosso website www.wd.com, ou contactando a nossa linha de 
apoio ao cliente, através da qual teremos todo o gosto em o ajudar ao longo do processo de selecção.

Funcionalidades do produto

A vantagem de ser fria e silenciosa 
O calor tem um grande impacto na 
fiabilidade geral durante o ciclo de vida 
de uma unidade de disco rígido (HDD). 
Pode também conduzir a um maior 
consumo de energia, à necessidade 
de ventoinhas extra e uma utilização 
mais intensa das ventoinhas, níveis 
mais elevados de ruído e um maior 
risco de falha. As unidades WD Green 
vêm equipadas com WD GreenPower 
Technology™ para um funcionamento 
mais frio, o que melhora o nível geral de 
fiabilidade.

Gestão de energia com desempenho
A gestão de energia de primeira classe, 
a redução do nível de produção de calor 
e as tecnologias de próxima geração, 
como IntelliSeek™, oferecem o equilíbrio 
perfeito entre desempenho e energia, 
tornando a WD Green a unidade 
líder em termos de desempenho, 
relativamente às HDD de 6 TB da 
concorrência.

Fiabilidade de longa duração
A acústica silenciosa, vibração reduzida 
e formatação de HDD 4K avançada 
faz da WD Green uma solução mais 
poderosa quando comparada com 
a concorrência, sendo perfeita para 
aplicações de unidade externa e PCs. 

A WD Green também inclui um actuador 
de fase dupla (DSA), que proporciona 
um movimento de maior precisão, para 
duplicar o desempenho de dados,  
e melhora a fiabilidade da unidade.

Armazenamento de grande 
capacidade
As grandes capacidades disponibilizadas, 
até 6 TB, ajudam a expandir as 
possibilidades do cliente e as aplicações 
de utilização da WD Green, incluindo 
instalações primárias em computadores 
de secretária, como armazenamento 
secundário em caixas externas ou para 
o armazenamento fiável de cópias de 
segurança.

Tecnologia de próxima geração
O consumo de energia reduzido,  
o seguimento de dados melhorado  
e a tecnologia WD GreenPower 
Technology ajudam a melhorar o nível 
de fiabilidade geral da WD Green 
tornando-a uma solução eficiente que 
reduz o custo total de propriedade. 
A tecnologia de carga em rampa 
NoTouch™ também protege a unidade, 
garantindo que a cabeça de gravação 
nunca toca no suporte do disco, o que 
reduz o desgaste da cabeça e aumenta 
a fiabilidade da unidade.

Actualização fácil
O Acronis® True Image™, disponível para 
transferência gratuita no website da 
Assistência da WD, permite-lhe copiar 
todos os dados para uma unidade nova. 
Por isso, não necessita de reinstalar  
o sistema operativo e as suas 
aplicações para obter todos os 
benefícios de uma nova unidade.

INTERFACE

SATA de 6 Gb/s

DIMENSÕES

3,5 polegadas
2,5 polegadas

ALTURAS

26,1 mm
15 mm*

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO

IntelliPower™

CAPACIDADES

3,5 polegadas: 500 GB a 6 TB
2,5 polegadas: 1,5 TB e 2 TB

*Não pode ser utilizada em computadores portáteis. Concebida para PCs e caixas externas 
personalizadas. Consulte as especificações do sistema para obter a altura máxima permitida da 
unidade antes de tentar instalar.

NÚMEROS DE MODELO
3,5 polegadas 2,5 polegadas
WD60EZRX WD30EZRX WD10EZRX WD20NPVX
WD50EZRX WD20EZRX WD5000AZRX WD15NPVX
WD40EZRX WD15EZRX



WD Green™

Saiba mais acerca das unidades de disco rígido WD Green Canadá ICES-003 Classe B / NMB-003 Classe B

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

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 do Pacífico
00800.27549338 Europa

(chamada gratuita onde disponível)
+31.880062100 Europa/Médio Oriente/África Western Digital, WD e o logótipo da WD são marcas comerciais registadas da 

Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros países; WD Green,  
WD Red, IntelliPower, NoTouch, WD GreenPower Technology e FIT Lab são 
marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e noutros 
países. Outras marcas aqui mencionadas podem pertencer a outras empresas.  
As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Especificações 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB 2 TB 1,5 TB 1,5 TB 1 TB 500 GB
Número do modelo1 WD60EZRX WD50EZRX WD40EZRX WD30EZRX WD20EZRX WD20NPVX WD15EZRX WD15NPVX WD10EZRX WD5000AZRX

Interface (SATA) 6 Gb/s 6 Gb/s 6 Gb/s 6 Gb/s 6 Gb/s 6 Gb/s 6 Gb/s 6 Gb/s 6 Gb/s 6 Gb/s

Capacidade formatada2 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB 2 TB 1,5 TB 1,5 TB 1 TB 500 GB

Dimensão 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas 2,5 polegadas 3,5 polegadas 2,5 polegadas 3,5 polegadas 3,5 polegadas
Formatação avançada (AF) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Cumpre as normas RoHS3 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Desempenho

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

6 Gb/s
175 MB/s

6 Gb/s
170 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

6 Gb/s
147 MB/s

6 Gb/s
147 MB/s

6 Gb/s
135 MB/s

6 Gb/s
147 MB/s

6 Gb/s
135 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

6 Gb/s
150 MB/s

Cache (MB) 64 64 64 64 64 8 64 8 64 64

Velocidade de rotação (RPM)4 IntelliPower IntelliPower IntelliPower IntelliPower IntelliPower IntelliPower IntelliPower IntelliPower IntelliPower IntelliPower

Fiabilidade/Integridade dos dados

Ciclos de carga/descarga5 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 600.000 300.000 600.000 300.000 300.000

Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 <1 em 1014 

Garantia limitada (anos)6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gestão de energia

12 VCC ±10% (A, pico) 1,75 1,75 1,75 1,73 1,73 1,00 1,73 1,00 1,2 1,2
Média de requisitos de energia (W)
 Leitura/escrita
 Inactividade
 Suspensão/pausa

5,3
3,4
0,4

5,3
3,4
0,4

4,5
3,3
0,4

4,1
3,0
0,4

4,1
3,0
0,4

1,7
0,8
0,2

4,1
3,0
0,4

1,7
0,8
0,2

3,3
2,5
0,4

3,3
2,5
0,4

Especificações ambientais7

Temperatura (°C)8

 Em funcionamento
 Não em funcionamento

0 a 60
-40 a 70

0 a 60
-40 a 70

0 a 60
-40 a 70

0 a 60
-40 a 70

0 a 60
-40 a 70

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 70

0 a 60
-40 a 65

0 a 60
-40 a 70

0 a 60
-40 a 70

Choque (Gs)
 Em funcionamento (2 ms, leitura)
 Em funcionamento (2 ms, leitura/escrita)
 Não em funcionamento (1 ms)

30
65
250

30
65
250

30
65
250

30
65
250

30
65
250

300
-
650

30
65
250

300
-
650

30
65
350

30
65
350

Média acústica (dBA)9

 Inactividade
 Modo de procura

25
28

25
28

25
28

23
27

23
27

24
25

23
27

24
25

21
24

21
22

Dimensões físicas

Altura (pol./mm, máx.) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 0,59/15 1,028/26,1 0,59/15 1,028/26,1 1,028/26,1
Comprimento (pol./mm, máx.) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147 3,94/100,20 5,787/147 3,94/100,20 5,787/147 5,787/147
Largura (pol./mm, ± ,01 pol.) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 2,75/69,85 4/101,6 2,75/69,85 4/101,6 4/101,6
Peso (lb/kg, ± 10%) 1,65/0,75 1,65/0,75 1,50/0,68 1,40/0,64 1,32/0,60 0,40/0,18 1,32/0,60 0,40/0,18 0,99/0,45 0,99/0,45

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) = um bilião de bytes, e um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total acessível varia em função do ambiente operativo. Em termos de memória tampão 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) = um bilião 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 www.sata-io.org para obter detalhes.

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 Directiva RoHS 2011/65/UE.
4 O excelente equilíbrio de velocidade de rotação e de transferência, e os algoritmos de cache foram concebidos para proporcionarem um desempenho optimizado e significativas economias de energia. Para cada modelo de unidade WD Green, a WD pode utilizar uma RPM diferente e invariável.
5 Descarga controlada em condições ambientais.
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. 


