
WD Black™

Ổ Cứng Máy Tính

Lưu trữ hiệu suất cao WD Black được thiết kế nhằm nâng 
cao trải nghiệm máy tính của bạn đối với các tác vụ tính 
toán nặng nề, cho dù bạn là một nghệ sĩ kỹ thuật số, nhà 
biên tập video, nhiếp ảnh gia hoặc game thủ. Bộ nhớ đệm 
(cache) DRAM lên đến 256MB trên các model dung lượng 
lớn hơn, ổ đĩa WD Black được tối ưu hóa cho hiệu suất 
hoạt động ổ đĩa do đó bạn có thể dành thêm thời gian trải 
nghiệm những gì bạn yêu thích nhất.

GIAO TIẾP
SATA 6 Gb/giây

KÍCH THƯỚC
3,5 inch

CẤP HIỆU SUẤT
Cấp 7200 vòng/phút

DUNG LƯỢNG
500GB đến 6TB

SỐ HIỆU MODEL
WD6003FZBX WD2003FZEX
WD6002FZWX
WD4005FZBX WD5003AZEX
WD4004FZWX

WD1003FZEX

Tính năng Sản phẩm

Tăng cường hiệu suất hoạt động 
và dung lượng
Ổ lưu trữ hiệu suất cao WD Black™ được 
thiết kế để nâng cao trải nghiệm máy tính 
của bạn đối với các tác vụ nặng cho dù bạn 
là một nghệ sĩ kỹ thuật số, nhà biên tập 
video, nhiếp ảnh gia hay game thủ. Hiện có 
bộ nhớ đệm DRAM ấn tượng 256MB trên 
các model có dung lượng cao hơn, ổ WD 
Black cho Máy tính được tối ưu hóa về hiệu 
suất ổ đĩa nhờ đó bạn có thể dành nhiều thời 
gian trải nghiệm những điều bạn yêu thích 
nhất. Nâng cao hiệu suất máy tính PC của 
bạn ngay cả khi kết hợp một ổ đĩa WD Black 
với một ổ đĩa SSD cho cấu hình ổ đĩa kép, 
cho phép bạn hưởng lợi từ việc tạo bộ nhớ 
đệm bổ sung cho hệ điều hành vào ổ SSD 
nhằm tăng hiệu suất. Kết hợp mọi thứ với 
nhau, ổ đĩa WD Black mang đến cho bạn 
hiệu suất hoạt động ổ đĩa cứng, dung lượng 
và chế độ bảo hành có giới hạn 5 năm hàng 
đầu trong ngành cho một giải pháp lưu trữ 
ba trong một đầy hấp dẫn.

Dành cho Chuyên gia sáng tạo
Khi nói đến việc lưu giữ sự sáng tạo và toàn 
bộ danh mục kỹ thuật số của bạn, chẳng có 
lựa chọn nào hơn thiết bị lưu trữ hiệu suất 
cao WD Black cho giải pháp tốt nhất của 
bạn. Sử dụng ổ đĩa WD Black để lưu trữ các 
tập tin đa phương tiện lớn như hình ảnh, 
video, game hoặc các ứng dụng và chương 
trình, bạn sẽ có được sự kết hợp tốt nhất 
về tốc độ, dung lượng và kích thước bộ nhớ 
đệm (Cache) lớn với ổ đĩa WD Black.

Dành cho Game thủ
Ổ đĩa WD Black là giải pháp lưu trữ hoàn 
hảo cho máy chơi game của bạn bằng cách 
mang lại các mức dung lượng lớn để lưu 
trữ nội dung tải về của game (DLC), kích 
cỡ bộ nhớ đệm lớn, và là giải pháp hoàn 
hảo về hiệu suất hệ thống tối đa khi được 
kết hợp với một ổ đĩa SSD. Ổ đĩa WD Black 
cũng bao gồm Công nghệ StableTrac™ (các 
model 2TB trở lên) để theo dõi dữ liệu chính 
xác hơn và giúp giảm các ảnh hưởng do 
các rung động từ các phần cứng chơi game 
khác. Ổ đĩa WD Black cũng cung cấp thời 
hạn bảo hành 5 năm để phù hợp hoặc vượt 
trội hơn thời hạn bảo hành các phần cứng 
chơi gamekhác của bạn.

Tăng cường Độ tin cậy
Ổ đĩa WD Black được trang bị Công nghệ 
StableTrac (các model 2TB trở lên) bằng 
cách cố định trục động cơ bên trong để tăng 
độ tin cậy và giúp giảm thiểu tác động do 
rung động hệ thống gây ra từ các thành phần 
khác. Bằng cách ổn định các phiến đĩa bên 
trong, ổ đĩa WD Black mang lại khả năng 
theo dõi chính xác hơn trong một cung từ 
(sector) cụ thể ở các thao tác đọc và ghi, tối 
ưu hóa hiệu suất hoạt động và độ tin cậy.

Tăng cường bộ nhớ đệm DRAM
Ổ đĩa WD Black mang đến tốc độ truyền tải 
cũng như tốc độ đọc các tập tin rất cao với 
kích thước bộ nhớ đệm DRAM ấn tượng 
lên đến 256MB trên các model dung lượng 
cao của chúng tôi. Công nghệ Bộ Nhớ Đệm 
Động của WD cải thiện các thuật toán lưu trữ 
đệm theo thời gian thực để phân bổ và tối ưu 
hóa bộ nhớ đệm giữa đọc và ghi. Thao tác 
này của bộ nhớ đệm để đọc dữ liệu sẽ giúp 
giảm thiểu tình trạng ùn tắc và gia tăng hiệu 
suất tổng thể.

Ứng dụng

 � Các ứng dụng đòi hỏi tính toán mạnh mẽ như biên tập hình ảnh và video hoặc các máy tính chơi game cường độ cao.
 � Môi trường RAID Máy tính để bàn / Người tiêu dùng - Ổ cứng Máy tính WD Black được thử nghiệm và khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng RAID dành cho người tiêu dùng 
(RAID 0 và RAID 1).*

* Môi trường RAID Quan trọng dành cho Doanh nghiệp – Các ổ cứng WD Black được khuyến cáo không nên dùng và không được bảo hành để sử dụng trong các môi trường RAID dùng các HBA và/hoặc 
các hệ thống mở rộng và khung nhiều khay, bởi chúng không được thiết kế cũng như không được thử nghiệm cho các loại ứng dụng RAID đặc thù này. Đối với các ứng dụng RAID Quan Trọng Dành Cho 
Doanh Nghiệp, vui lòng cân nhắc sử dụng các Ổ Cứng WD Dành Cho Doanh Nghiệp được đặc biệt thiết kế với tính năng khôi phục lỗi trong thời gian giới hạn (Time-Limited Error Recovery, TLER), theo cấu 
hình RAID cụ thể, được thử nghiệm rộng rãi trong các ứng dụng RAID 24x7, và bao gồm những tính năng dành cho các ứng dụng dùng cho Doanh Nghiệp.
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Thông số kỹ thuật 6TB 6TB 4TB 4TB
Số hiệu Model1 WD6003FZBX WD6002FZWX WD4005FZBX WD4004FZWX
Giao diện2 SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây
Dung lượng được định dạng2 6TB 6TB 4TB 4TB
Kích thước 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch
Định dạng Nâng cao (Advance Format - AF) Có Có Có Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS3 Có Có Có Có

Hiệu suất
Tốc độ truyền dữ liệu (tối đa)2

 Bộ đệm đến máy chủ
 Máy chủ tới/từ ổ cứng (duy trì)

6 Gb/giây
227 MB/giây

6 Gb/giây
227 MB/giây

6 Gb/giây
202 MB/giây

6 Gb/giây
202 MB/giây

Bộ nhớ đệm (MB) 256 128 256 128
Cấp Hiệu suất (RPM) Cấp 7200 vòng/phút Cấp 7200 vòng/phút Cấp 7200 vòng/phút Cấp 7200 vòng/phút

Độ tin cậy/Tính toàn vẹn Dữ liệu
Chu kỳ tải/dỡ tải4 300.000 300.000 300.000 300.000
Số lỗi đọc không thể khôi phục được trên mỗi 
bit đọc

<1 trên 1014 <1 trên 1014 <1 trên 1014 <1 trên 1014 

Chế độ bảo hành có giới hạn (năm)5 5 5 5 5

Quản lý Điện năng
Yêu cầu điện năng trung bình (W)
 Đọc/Ghi
 Chế độ không tải
 Chế độ chờ/Chế độ ngủ

9,1
7,1
1,0

9,1
7,1
1,0

9,1
5,8
1,0

9,1
5,8
1,0

Thông số kỹ thuật Môi trường
Nhiệt độ (°C)
 Hoạt động
 Không hoạt động

5 đến 55
-40 đến 70

5 đến 55
-40 đến 70

5 đến 55
-40 đến 70

5 đến 55
-40 đến 70

Va chạm (Gs)6

 Hoạt động (2 miligiây, ghi) 
 Hoạt động (2 miligiây, đọc)
 Không hoạt động (2 miligiây)

30
65
300

30
65
300

30
65
300

30
65
300

Độ ồn (dBA)7

 Chế độ không tải
 Tìm kiếm (trung bình)

29
36

29
36

29
36

29
36

Kích thước Vật lý
Chiều cao (inch/mm, tối đa) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Chiều dài (inch/mm, tối đa) 5,787/147 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Chiều rộng (inch/mm, ± 0,01 inch) 4/101,6 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Trọng lượng (pound/kg) 1,58/0,72 ± 3% 1,58/0,72 ± 3% 1,58/0,72 ± 10% 1,58/0,72 ± 10%

1 Không phải tất cả các sản phẩm đều có sẵn tại tất cả các khu vực trên thế giới.
2 Thường được dùng cho dung lượng lưu trữ, một megabyte (MB) = một triệu byte, một gigabyte (GB) = một tỷ byte, và một terabyte (TB) = một nghìn tỷ byte. Tổng dung lượng sử dụng được sẽ thay đổi tùy theo môi trường hệ 

điều hành. Khi được dùng làm bộ đệm hoặc bộ nhớ đệm, một megabyte (MB) = 1.048.576 byte. Khi được dùng cho tốc độ truyền hoặc giao tiếp, megabyte/giây (MB/giây) = một triệu byte/giây, và gigabit/giây (Gb/giây) = một 
tỷ bit/giây. Tốc độ truyền tải SATA 3 Gb/giây hiệu dụng tối đa được tính toán theo các đặc tính kỹ thuật của dòng sản phẩm ATA do tổ chức SATA- IO xuất bản cho đến ngày phát hành tờ đặc tính kỹ thuật này. Truy cập trang 
web www.sata-io.org để biết chi tiết.

3 Sản phẩm ổ cứng WD được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới sau ngày 8 tháng 6 năm 2011, đáp ứng hoặc vượt yêu cầu tuân thủ Giới hạn Các chất Độc hại (RoHS) theo quy định của Chỉ thị RoHS 2011/65/EU.
4 Gỡ bỏ có kiểm soát ở điều kiện môi trường xung quanh.
5 Thời hạn bảo hành giới hạn có thể khác nhau theo vùng. Vui lòng ghé thăm trang web support.wdc.com/warranty để biết chi tiết.
6 Không có lỗi không thể khôi phục được trong thử nghiệm hoạt động hoặc sau thử nghiệm không hoạt động.
7 Mức công suất âm thanh.
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Thông số kỹ thuật 2TB 1TB 500GB
Số hiệu Model1 WD2003FZEX WD1003FZEX WD5003AZEX
Giao diện2 SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây
Dung lượng được định dạng2 2TB 1TB 500GB
Kích thước 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch
Định dạng Nâng cao (Advance Format - AF) Có Có Có
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS3 Có Có Có

Hiệu suất
Tốc độ truyền dữ liệu (tối đa)2

 Bộ đệm đến máy chủ
 Máy chủ tới/từ ổ cứng (duy trì)

6 Gb/giây
164 MB/giây

6 Gb/giây
150 MB/giây

6 Gb/giây
150 MB/giây

Bộ nhớ đệm (MB) 64 64 64
Cấp Hiệu suất (RPM) Cấp 7200 vòng/phút Cấp 7200 vòng/phút Cấp 7200 vòng/phút

Độ tin cậy/Tính toàn vẹn Dữ liệu
Chu kỳ tải/dỡ tải4 300.000 300.000 300.000
Số lỗi đọc không thể khôi phục được trên mỗi 
bit đọc

<1 trên 1014 <1 trên 1014 <1 trên 1014 

Chế độ bảo hành có giới hạn (năm)5 5 5 5

Quản lý Điện năng
Yêu cầu điện năng trung bình (W)
 Đọc/Ghi
 Chế độ không tải
 Chế độ chờ/Chế độ ngủ

9,5
8,1
1,3

6,8
6,1
0,8

6,8
6,1
0,8

Thông số kỹ thuật Môi trường
Nhiệt độ (°C)
 Hoạt động
 Không hoạt động

5 đến 55
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

Va chạm (Gs)6

 Hoạt động (2 miligiây, ghi)
 Hoạt động (2 miligiây, đọc)
 Không hoạt động (2 miligiây)

30
65
300

30
65
350

30
65
350

Độ ồn (dBA)7

 Chế độ không tải
 Tìm kiếm (trung bình)

29
34

29
30

29
30

Kích thước Vật lý
Chiều cao (inch/mm, tối đa) 1,028/26,1 1,028/26,1 1,028/26,1
Chiều dài (inch/mm, tối đa) 5,787/147 5,787/147 5,787/147
Chiều rộng (inch/mm, ± 0,01 inch) 4/101,6 4/101,6 4/101,6
Trọng lượng (pound/kg) 1,32/0,60 0,99/0,45 0,95/0,43

1 Không phải tất cả các sản phẩm đều có sẵn tại tất cả các khu vực trên thế giới.
2 Thường được dùng cho dung lượng lưu trữ, một megabyte (MB) = một triệu byte, một gigabyte (GB) = một tỷ byte, và một terabyte (TB) = một nghìn tỷ byte. Tổng dung lượng sử dụng được sẽ thay đổi tùy theo môi trường hệ 

điều hành. Khi được dùng làm bộ đệm hoặc bộ nhớ đệm, một megabyte (MB) = 1.048.576 byte. Khi được dùng cho tốc độ truyền hoặc giao tiếp, megabyte/giây (MB/giây) = một triệu byte/giây, và gigabit/giây (Gb/giây) = một 
tỷ bit/giây. Tốc độ truyền tải SATA 3 Gb/giây hiệu dụng tối đa được tính toán theo các đặc tính kỹ thuật của dòng sản phẩm ATA do tổ chức SATA- IO xuất bản cho đến ngày phát hành tờ đặc tính kỹ thuật này. Truy cập trang 
web www.sata-io.org để biết chi tiết.

3 Sản phẩm ổ cứng WD được sản xuất và bán ra trên toàn thế giới sau ngày 8 tháng 6 năm 2011, đáp ứng hoặc vượt yêu cầu tuân thủ Giới hạn Các chất Độc hại (RoHS) theo quy định của Chỉ thị RoHS 2011/65/EU.
4 Gỡ bỏ có kiểm soát ở điều kiện môi trường xung quanh.
5 Thời hạn bảo hành giới hạn có thể khác nhau theo vùng. Vui lòng ghé thăm trang web support.wdc.com/warranty để biết chi tiết.
6 Không có lỗi không thể khôi phục được trong thử nghiệm hoạt động hoặc sau thử nghiệm không hoạt động.
7 Mức công suất âm thanh.
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