
WD Purple™ 

Hard diskuri pentru supraveghere

Soluţia de stocare WD Purple pentru sistemele de supraveghere 
este concepută pentru supraveghere continuă în cadrul 
sistemelor de securitate care pot folosi până la opt hard diskuri 
şi până la 32 de camere de înaltă definiţie. Tehnologia exclusivă 
AllFrame™ funcţionează cu redarea în flux ATA pentru a reduce 
efectul de pixelare şi întreruperile video care apar atunci când 
hard diskurile destinate sistemelor desktop sunt utilizate în mod 
incorect ca suporturi de stocare în cadrul sistemelor de securitate. 

INTERFAŢĂ
SATA 6 Gb/s

FORMĂ
3,5 inchi

CLASĂ DE PERFORMANŢĂ
Clasa de 5400 rpm

CAPACITĂŢI
Între 500 GB şi 8 TB

MODELE
WD80PUZX WD20PURX
WD60PURX WD10PURX
WD50PURX WD05PURX
WD40PURX
WD30PURX

Caracteristicile produselor

Stocare superioară. Supraveghere 
superioară.
Unităţile WD Purple™ sunt concepute 
pentru supraveghere continuă în cadrul 
sistemelor de securitate de înaltă definiţie. 
Oferind suport pentru până la 8 hard 
diskuri şi până la 32 de camere, unităţile WD 
Purple™ sunt optimizate pentru sistemele 
de supraveghere. Soluţia de stocare WD 
Purple™ pentru sisteme de supraveghere 
este dotată şi cu tehnologia exclusivă 
AllFrame™ de la WD, astfel că veţi putea 
crea cu încredere un sistem de securitate 
perfect adaptat necesităţilor afacerii dvs. Prin 
utilizarea tehnologiei AllFrame™, unităţile 
WD Purple™ îmbunătăţesc redarea în flux 
ATA pentru a reduce erorile, pixelarea şi 
întreruperile video care ar putea apărea într-
un sistem de înregistrare video. 

Unitatea potrivită pentru nevoile dvs.
Unităţile WD Purple™ au fost create special 
pentru supraveghere, având capacitatea de 
a rezista la fluctuaţii extreme de temperatură 
şi la vibraţiile echipamentelor specifice unui 
mediu DVR. O unitate obişnuită pentru 
sisteme desktop este concepută astfel încât 
să funcţioneze pentru intervale scurte de 

timp, nu într-un mediu de supraveghere 
dur, în care se înregistrează în mod continuu 
şi la înaltă definiţie. O perturbare la nivelul 
unei unităţi poate duce la apariţia unor erori 
care au impact asupra mai multor utilizatori, 
asupra arhivei de securitate sau chiar asupra 
întregului sistem. Cu WD Purple™ beneficiaţi 
de stocare fiabilă, dedicată supravegherii, 
a cărei compatibilitate a fost testată într-o 
varietate mare de sisteme de securitate. 

Stocare de top în domeniu. 
Supraveghere în care puteţi avea 
încredere. 
WD este lider mondial în domeniul hard 
diskurilor. Cu soluţia de stocare WD Purple™ 
pentru sisteme de supraveghere, beneficiaţi 
de o unitate creată special pentru sistemele 
de supraveghere care funcţionează continuu 
la temperaturi ridicate. Astfel, puteţi avea 
încredere că veţi beneficia de redare video 
de calitate atunci când aveţi nevoie cel mai 
mult. Fie că îi protejaţi pe cei dragi sau vă 
monitorizaţi afacerea, unităţile WD Purple™ 
vă oferă performanţe în care puteţi avea 
încredere.

Compatibilitate largă. Integrare optimă.
Hard diskurile WD Purple™ sunt construite 
pentru a fi compatibile cu o varietate mare 
de sisteme, astfel că dvs. puteţi să puteţi 
creşte rapid şi simplu capacitatea sistemului 
dvs. de supraveghere. Unităţile sunt 
compatibile cu o gamă largă de incinte şi 
chipseturi de top în domeniu, astfel că puteţi 
fi sigur că veţi găsi configuraţia DVR cea mai 
potrivită pentru nevoile dvs.* 

*Nu sunteţi sigur ce unitate este optimă 
pentru sistemul dvs.? Utilizaţi instrumentul 
de testare a compatibilităţii pentru a găsi 
soluţia de stocare perfectă pentru sistemul 
dvs. DVR sau NVR.

Extindeţi raza vizuală folosind 32 de 
camere
Fiecare unitate WD Purple™ este optimizată 
pentru a suporta până la 32 de camere HD. 
Aveţi la dispoziţie atât de multe opţiuni, 
astfel că beneficiaţi de flexibilitatea de a 
face moderniza sau extinde sistemul de 
supraveghere în viitor.

Îmbunătăţiţi rezultatele  
cu AllFrame™

Hard diskurile de supraveghere WD Purple 
sunt dotate cu tehnologia AllFrame care 
funcţionează cu redarea în flux ATA pentru 
a reduce pierderile de cadre, a îmbunătăţi 
redarea şi a creşte numărul de unităţi 
suportate. AllFrame reduce întreruperile 
video care apar atunci când hard diskurile 
destinate sistemelor desktop sunt utilizate 
în mod incorect ca suporturi de stocare 
în cadrul sistemelor de securitate. Cadrele 
şi imaginile video pierdute reprezintă o 
problemă gravă atunci când are loc un 
eveniment şi este necesară recuperarea 
filmărilor. WD Purple cu AllFrame vă oferă 
încrederea la care vă aşteptaţi atunci când 
trebuie să redaţi şi să analizaţi imagini video 
critice. 

Garanţie limitată timp de 3 ani 

Aveţi încredere într-o companie care îşi 
susţine produsele de stocare destinate 
sistemelor de supraveghere printr-o garanţie 
limitată timp de 3 ani.

Avantajul WD

La WD, supunem produsele noastre unei testări FIT (Functional Integrity Testing - Testare privind integritatea la funcţionare) extinse înainte de orice lansare de produs. Această testare 
asigură respectarea consecventă a standardelor de cea mai înaltă calitate şi fiabilitate ale mărcii WD pentru produsele noastre. De asemenea, WD dispune de o bază de cunoştinţe 
detaliată, cu peste 1.000 de articole utile, precum şi software-uri şi instrumente utile. Liniile noastre telefonice de asistenţă pentru clienţi au un orar prelungit de funcţionare pentru a 
se asigura că dvs. beneficiaţi de ajutorul de care aveţi nevoie, atunci când aveţi nevoie. Liniile noastre telefonice gratuite de asistenţă pentru clienţi sunt aici pentru a vă ajuta sau puteţi 
accesa site-ul de asistenţă WD pentru informaţii suplimentare.



WD Purple™

Specificaţii 8 TB 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB 1 TB
Model1 WD80PUZX WD60PURX WD50PURX WD40PURX WD30PURX WD20PURX WD10PURX
Capacitate formatată2 8 TB 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB 1 TB
Formă 3,5 inchi 3,5 inchi 3,5 inchi 3,5 inchi 3,5 inchi 3,5 inchi 3,5 inchi
Advanced Format (AF) Da Da Da Da Da Da Da
Conformitate RoHS3 Da Da Da Da Da Da Da

Performance (Performanță)

Rată de transfer pentru date (max.)
 Memorie tampon la transferul 
către gazdă
 Transfer de la gazdă la unitate şi 
invers (susţinut)

6 Gb/s  

178 MB/s

6 Gb/s 

175 MB/s

6 Gb/s 

170 MB/s

6 Gb/s 

150 MB/s

6 Gb/s 

145 MB/s

6 Gb/s  

145 MB/s

1
6 Gb/s

110 MB/s

Cache (MB) 128 64 64 64 64 64 64
Clasă de performanţă Clasa de 5400 rpm Clasa de 5400 rpm Clasa de 5400 rpm Clasa de 5400 rpm Clasa de 5400 rpm Clasa de 5400 rpm Clasa de 5400 rpm

Fiabilitate/Integritate a datelor

Cicluri încărcare/descărcare4 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Erori de citire irecuperabile per total 
biţi citiţi

<1 din 1014 <1 din 1014 <1 din 1014 <1 din 1014 <1 din 1014 <1 din 1014 <1 din 1014

Garanţie limitată (ani)5 3 3 3 3 3 3 3

Gestionare alimentare

Valori medii ale necesarului de energie (W)
 Citire/Scriere
 În aşteptare
 Repaus şi Inactivitate

6,4
5,7
0,7

5,3
4,9
0,4

5,3
4,9
0,4

5,1
4,5
0,4

4,4
4,1
0,4

4,4
4,1
0,4

3,3
2,9
0,4

Specificaţii privind 
mediul înconjurător6

Temperatură (°C, pe suportul de bază)
 La funcţionare
 La inactivitate

între 0 şi 65
între -40 şi 70

între 0 şi 65
între -40 şi 70

între 0 şi 65
între -40 şi 70

între 0 şi 65
între -40 şi 70

între 0 şi 65
între -40 şi 70

între 0 şi 65
între -40 şi 70

1
între 0 şi 65
între -40 şi 70

Şocuri (Gs)
 La funcţionare (2 ms, citire/scriere) 
 La funcţionare (2 ms, citire)
 La inactivitate (2 ms)

30
65
250

30
65
250

30
65
250

30
65
250

30
65
250

30
65
250

1
30
65
350

Nivel acustic (dBA)7

 În aşteptare
 Căutare (valoare medie)

20
29

25
26

25
26

25
26

23
24

23
24

1
21
22

Dimensiuni fizice

Înălţime (inch/mm, max) 1.028/26,1 1.028/26,1 1.028/26,1 1.028/26,1 1.028/26,1 1.028/26,1 1.028/26,1
Lungime (inch/mm, max) 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147
Lăţime (in/mm, ± .01 in) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Greutate (lb/kg, ± 10%) 1,43/0,65 1,65/0,75 1,65/0,75 1,50/0,68 1,40/0,64 1,40/0,64 0,99/0,45

1  Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în toate regiunile lumii. 
2  După cum se utilizează pentru capacitatea de stocare, un megabyte (MB) = un milion de byţi, un gigabyte (GB) = un miliard de byţi şi un terabyte (TB) = un trilion de byţi. Capacitatea accesibilă totală diferă în funcţie de mediul de operare. După cum se utilizează pentru memoria tampon sau cache, un megabyte (MB) = 1.048.576 byţi. După cum se 

utilizează pentru rata de transfer sau viteza interfeţei, un megabyte pe secundă (MB/s) = un milion de byţi pe secundă, iar un gigabit pe secundă (Gb/s) = un miliard de biţi pe secundă. Rata de transfer maximă efectivă SATA 6 Gb/s se calculează în funcţie de specificaţiile Serial ATA publicate de organizaţia SATA-IO la data redactării acestei foi de specificaţii. 
Vizitaţi www.sata-io.org pentru detalii.

3  Hard diskurile WD fabricate şi comercializate în întreaga lume după 8 iunie 2011 îndeplinesc sau depăşesc cerinţele acordului privind restricţiile de utilizare a unor substanţe periculoase (RoHS), aşa cum este prevăzut în Directiva RoHS 2011/65/UE.
4  Descărcare controlată în funcţie de condiţiile ambientale.
5  Accesaţi http://support.wd.com/warranty pentru detalii regionale legate de garanţie.
6  Nu au apărut erori irecuperabile în timpul testelor pentru starea de funcţionare sau după testele pentru starea de inactivitate.
7  Nivelul puterii acustice. 
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WD Purple™

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

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

For service şi documentaţie:
http://support.wd.com
www.wd.com

800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

America de Nord

800.832.4778 Spaniolă
+86.21.2603.7560 Asia Pacific
00800.27549338 Europa

(apel gratuit dacă serviciul 
este disponibil)

+31.880062100 Europa/Orientul Mijlociu/
Africa

Western Digital, WD, sigla WD şi WD Purple sunt mărci comerciale înregistrate în SUA 
şi în alte ţări; AllFrame, IntelliSeek şi FIT Lab sunt mărci comerciale ale Western Digital 
Technologies, Inc. în SUA şi în alte ţări. În acest material pot fi menţionate și alte mărci care 
aparţin altor companii. Specificaţiile produselor pot fi modificate fără notificare prealabilă.

© 2016 Western Digital Technologies, Inc. Toate drepturile rezervate.
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Specificaţii 500 GB
Model1 WD05PURX
Capacitate formatată2 500 GB
Formă 3,5 inchi
Advanced Format (AF) Da
Conformitate RoHS3 Da

Performance (Performanță)

Rată de transfer pentru date (max.)
 Memorie tampon la transferul 
către gazdă
 Transfer de la gazdă la unitate şi 
invers (susţinut)

6 Gb/s

110 MB/s

Cache (MB) 64
Clasă de performanţă Clasa de 5400 rpm

Fiabilitate/Integritate a datelor

Cicluri încărcare/descărcare4 300.000
Erori de citire irecuperabile per total 
biţi citiţi

<1 din 1014

Garanţie limitată (ani)5 3

Gestionare alimentare

Valori medii ale necesarului de energie (W)
 Citire/Scriere
 În aşteptare
 Repaus şi Inactivitate

3,3
2,9
0,4

Specificaţii privind 
mediul înconjurător6

Temperatură (°C, pe suportul de bază)
 La funcţionare
 La inactivitate

între 0 şi 65
între -40 şi 70

Şocuri (Gs)
 La funcţionare (2 ms, citire/scriere) 
 La funcţionare (2 ms, citire)
 La inactivitate (2 ms)

30
65
350

Nivel acustic (dBA)7

 În aşteptare
 Căutare (valoare medie)

21
22

Dimensiuni fizice

Înălţime (inch/mm, max) 1.028/26,1
Lungime (inch/mm, max) 5.787/147
Lăţime (in/mm, ± .01 in) 4/101,6
Greutate (lb/kg, ± 10%) 0,99/0,45

1  Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în toate regiunile lumii. 
2  După cum se utilizează pentru capacitatea de stocare, un megabyte (MB) = un milion de byţi, un gigabyte (GB) = un miliard de byţi şi un terabyte (TB) = un trilion de byţi. Capacitatea accesibilă totală diferă în funcţie de mediul de operare. După cum se utilizează pentru memoria tampon sau cache, un megabyte (MB) = 1.048.576 byţi. După cum se 

utilizează pentru rata de transfer sau viteza interfeţei, un megabyte pe secundă (MB/s) = un milion de byţi pe secundă, iar un gigabit pe secundă (Gb/s) = un miliard de biţi pe secundă. Rata de transfer maximă efectivă SATA 6 Gb/s se calculează în funcţie de specificaţiile Serial ATA publicate de organizaţia SATA-IO la data redactării acestei foi de specificaţii. 
Vizitaţi www.sata-io.org pentru detalii.

3  Hard diskurile WD fabricate şi comercializate în întreaga lume după 8 iunie 2011 îndeplinesc sau depăşesc cerinţele acordului privind restricţiile de utilizare a unor substanţe periculoase (RoHS), aşa cum este prevăzut în Directiva RoHS 2011/65/UE.
4  Descărcare controlată în funcţie de condiţiile ambientale.
5  Accesaţi http://support.wd.com/warranty pentru detalii regionale legate de garanţie.
6  Nu au apărut erori irecuperabile în timpul testelor pentru starea de funcţionare sau după testele pentru starea de inactivitate.
7  Nivelul puterii acustice. 
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