
WD Blue™

Ổ Cứng Máy Tính

Dung lượng Cao, Độ tin cậy Đã được chứng minh
WD phát triển dòng bộ nhớ đã giành được giải thưởng, chuyên 
dành cho máy tính để bàn và các thiết bị di động cùng với ổ cứng 
máy tính WD Blue. Được thử nghiệm rộng rãi và tích hợp các 
tiêu chuẩn cao của WD, WD Blue có rất nhiều mức dung lượng 
- từ 250 GB đến 6 TB – ở các kiểu máy tính để bàn và thiết bị di 
động. Tự tin sử dụng WD Blue – màu sắc của chúng tôi sẽ không 
bao giờ phai.

GIAO TIẾP
SATA 6 Gb/giây

KÍCH THƯỚC
3,5 inch

TỐC ĐỘ QUAY
Dòng sản phẩm 7200 Vòng/Phút và 
Dòng sản phẩm 5400 Vòng/Phút

DUNG LƯỢNG
250 GB đến 6 TB

SỐ HIỆU MODEL
WD60EZRZ WD20EZRZ WD5000AZRZ WD2500AAKX
WD50EZRZ WD10EZRZ WD5000AZLX
WD40EZRZ WD10EZEX WD5000AAKX
WD30EZRZ WD7500AZEX WD3200AAKX

Tính năng Sản phẩm
Dung lượng Lưu trữ Lên tới 6 TB 
Tăng dung lượng lưu trữ cho máy tính 
của bạn với ổ cứng WD Blue, thương 
hiệu được thiết kế đặc biệt cho máy 
tính để bàn và máy tính đa nhiệm. 
Dòng sản phẩm WD Blue hiện cung 
cấp dung lượng lưu trữ dữ liệu lên tới 
6 TB.

Cải tiến Hiệu suất của Máy tính 
Ghép nối một ổ cứng có dung lượng 
lớn hơn với một ổ SSD để tăng hiệu 
suất và dung lượng lưu trữ cho máy 
tính để bàn của bạn. Ổ SSD tối đa 
hóa tốc độ truy cập dữ liệu, trong khi

ổ WD Blue có thể lưu trữ lên tới 6 TB
cho phim, game, tập tin, ứng dụng và 
các nội dung khác.

Nâng cấp và Sao lưu Dễ dàng
Ổ cứng WD được trang bị khả năng 
truy cập miễn phí vào phần mềm WD 
Acronis True Image. Chức năng sao 
lưu và khôi phục giúp dễ dàng lưu và 
truy xuất dữ liệu cá nhân mà không 
cần cài đặt lại hệ điều hành.

Độ tin cậy của WD
Khách hàng trên toàn thế giới đều biết

độ tin cậy của WD rất tuyệt vời. Mỗi 
ổ cứng WD Blue đều được thiết kế, 
thử nghiệm và chế tạo để hoạt động 
lâu dài, mỗi mặt hàng được giao đều 
được bảo hành có giới hạn trong 2 
năm.

Chuẩn bị Dung lượng lưu trữ để 
Đương đầu thách thức trong Tương lai 
Công nghệ tốt hơn tạo ra nhu cầu lưu 
trữ lớn hơn. Camera quay video siêu 
nét với độ phân giải 4K, tốc độ 30 
khung hình/giây cần dung lượng lưu 
trữ rất lớn. Việc xử lý tất cả các

phương tiện đó trở nên rất dễ dàng với 
ổ cứng 6 TB của chúng tôi. 

Công nghệ NoTouch Ramp Load
Đặt các đầu ghi ra khỏi bề mặt đĩa 
một cách an toàn để bảo vệ dữ liệu 
của bạn.

IntelliSeek
Tính toán các tốc độ tìm kiếm tối ưu 
nhằm giảm tiêu thụ điện năng, giảm 
tiếng ồn và rung động. 

Ứng dụng
• Ổ lưu trữ WD Blue đã được thử nghiệm và khuyên dùng cho máy tính để bàn và máy tính đa nhiệm, máy tính xách tay và các thiết bị ngoại vi.
• Môi trường RAID Máy tính để bàn / Người tiêu dùng - Ổ cứng máy tính WD Blue được thử nghiệm và khuyên dùng trong các ứng dụng RAID loại dành cho người 

tiêu dùng (RAID 0 và RAID 1).*
* Môi trường RAID quan trọng dành cho doanh nghiệp – Ổ cứng WD Blue được khuyến cáo không nên dùng và không được bảo hành để sử dụng trong các môi trường RAID dùng các HBA 

Doanh nghiệp và/hoặc các hệ thống mở rộng và khung nhiều khay, bởi chúng không được thiết kế, 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, bao gồm những tính năng như công nghệ RAFF nâng cao và 
thử nghiệm khắc nghiệt kéo dài về nhiệt độ.

Ưu thế của WD
WD luôn đưa các sản phẩm của mình qua Thử nghiệm Tính Toàn vẹn về Chức năng (Functional Integrity Testing, FIT) trước khi giới thiệu bất kỳ sản phẩm nào. Quy 
trình kiểm tra này đảm bảo sản phẩm của chúng tôi luôn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy cao nhất của thương hiệu WD. WD cũng có một kho dữ 
liệu Kiến thức Cơ sở chi tiết với hơn 1.000 bài viết hữu ích cũng như các phần mềm và tiện ích thiết yếu. Đường dây hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có giờ làm việc 
lâu hơn để đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Đường dây hỗ trợ khách hàng miễn phí của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ hoặc bạn có thể truy cập vào trang web 
Hỗ trợ WD để biết thêm chi tiết.
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Thông số kỹ thuật 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB
Số hiệu Model1 WD60EZRZ WD50EZRZ WD40EZRZ WD30EZRZ WD20EZRZ
Giao tiếp SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây
Dung lượng được định dạng2 6 TB 5 TB 4 TB 3 TB 2 TB
Định dạng Nâng cao (Advance Format 
- AF)

Có Có Có Có Có

Kích thước 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS3 Có Có Có Có Có
Hiệu suất
Tốc độ truyền dữ liệu (tối đa)
 Bộ đệm đến máy chủ
 Máy chủ tới/từ ổ cứng (duy trì)

6 Gb/giây
175 MB/giây

6 Gb/giây
170 MB/giây

6 Gb/giây
150 MB/giây

6 Gb/giây
147 MB/giây

6 Gb/giây
147 MB/giây

Bộ nhớ đệm (MB) 64 64 64 64 64
Tốc độ quay (Vòng/phút) Dòng sản phẩm 5400 

Vòng/Phút
Dòng sản phẩm 5400 
Vòng/Phút

Dòng sản phẩm 5400 
Vòng/Phút

Dòng sản phẩm 5400 
Vòng/Phút

Dòng sản phẩm 5400 
Vòng/Phút

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

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

Thời gian bảo hành giới hạn (năm)5 2 2 2 2 2
Quản lý Điện năng
12VDC ±10% (A, đỉnh) 1,75 1,75 1,75 1,73 1,73
Yêu cầu điện năng trung bình (W)
 Đọc/Ghi
 Chế độ không tải
 Chế độ chờ/Chế độ ngủ

5,3
3,4
0,4

5,3
3,4
0,4

5,3
3,4
0,4

4,1
3,0
0,4

4,1
3,0
0,4

Thông số kỹ thuật Môi trường6

Nhiệt độ (°C)
 Hoạt động
 Không hoạt động

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

Va chạm (Gs)
 Hoạt động (2 miligiây, ghi) 
 Hoạt động (2 miligiây, đọc)
 Không hoạt động (2 miligiây)

30
65
250

30
65
250

30
65
250

30
65
250

30
65
250

Độ ồn (dBA)7

 Chế độ không tải
 Tìm kiếm (trung bình)

25
28

25
28

25
28

23
27

23
27

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 1,028/26,1
Chiều dài (inch/mm, tối đa) 5,787/147 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 4/101,6
Trọng lượng (pound/kg, ± 10%) 1,65/0,75 1,65/0,75 1,50/0,68 1,40/0,64 1,32/0,60

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. Xin ghé thăm 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. Ghé thăm trang web support.wd.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 1 TB 1 TB 750 GB 500 GB 500 GB
Số hiệu Model1 WD10EZRZ WD10EZEX WD7500AZEX WD5000AZRZ WD5000AAKX
Giao tiếp SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây
Dung lượng được định dạng2 1 TB 1.000.204 MB 750.156 MB 500 GB 500.107 MB
Định dạng Nâng cao (Advance Format 
- AF)

Có Có Có Có Không

Kích thước 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS3 Có Có Có Có Có
Hiệu suất
Tốc độ truyền dữ liệu (tối đa)
 Bộ đệm đến máy chủ
 Máy chủ tới/từ ổ cứng (duy trì)

6 Gb/giây
150 MB/giây

6 Gb/giây
150 MB/giây

6 Gb/giây
150 MB/giây

6 Gb/giây
150 MB/giây

6 Gb/giây
126 MB/giây

Bộ nhớ đệm (MB) 64 64 64 64 16
Tốc độ quay (Vòng/phút) Dòng sản phẩm 5400 

Vòng/Phút
Dòng sản phẩm 7200 
Vòng/Phút

Dòng sản phẩm 7200 
Vòng/Phút

Dòng sản phẩm 5400 
Vòng/Phút

Dòng sản phẩm 7200 
Vòng/Phút

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

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

Thời gian bảo hành giới hạn (năm)5 2 2 2 2 2
Quản lý Điện năng
12VDC ±10% (A, đỉnh) 1,2 2,5 2,5 1,2 1,77
Yêu cầu điện năng trung bình (W)
 Đọc/Ghi
 Chế độ không tải
 Chế độ chờ/Chế độ ngủ

3,3
2,5
0,4

6,8
6,1
1,2

6,8
6,1
1,2

3,3
2,5
0,4

6,0
5,6
0,9

Thông số kỹ thuật Môi trường6

Nhiệt độ (°C)
 Hoạt động
 Không hoạt động

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

Va chạm (Gs)
 Hoạt động (2 miligiây, ghi) 
 Hoạt động (2 miligiây, đọc)
 Không hoạt động (2 miligiây)

30
65
350

30
65
350

30
65
350

30
65
350

30
65
350

Độ ồn (dBA)7

 Chế độ không tải
 Tìm kiếm (trung bình)

21
24

29
30

29
30

21
22

29
30

Kích thước Vật lý
Chiều cao (inch/mm, tối đa) 1,028/26,1 1,028/25,4 1,028/25,4 1,028/26,1 1,028/25,4
Chiều dài (inch/mm, tối đa) 5,787/147 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 4/101,6
Trọng lượng (pound/kg, ± 10%) 0,99/0,45 0,99/0,45 0,99/0,45 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. Xin ghé thăm 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. Ghé thăm trang web support.wd.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 500 GB 320 GB 250 GB
Số hiệu Model1 WD5000AZLX WD3200AAKX WD2500AAKX
Giao tiếp SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây SATA 6 Gb/giây
Dung lượng được định dạng2 500.107 MB 320.072 MB 250.059 MB
Định dạng Nâng cao (Advance Format 
- AF)

Có Không Không

Kích thước 3,5 inch 3,5 inch 3,5 inch
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS3 Có Có Có
Hiệu suất
Tốc độ truyền dữ liệu (tối đa)
 Bộ đệm đến máy chủ
 Máy chủ tới/từ ổ cứng (duy trì)

6 Gb/giây
150 MB/giây

3 Gb/giây
126 MB/giây

6 Gb/giây
126 MB/giây

Bộ nhớ đệm (MB) 32 16 16
Tốc độ quay (Vòng/phút) Dòng sản phẩm 7200 Vòng/Phút Dòng sản phẩm 7200 Vòng/Phút Dòng sản phẩm 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 

Thời gian bảo hành giới hạn (năm)5 2 2 2
Quản lý Điện năng
12VDC ±10% (A, đỉnh) 2 1,77 1,77
Yêu cầu điện năng trung bình (W)
 Đọc/Ghi
 Chế độ không tải
 Chế độ chờ/Chế độ ngủ

6,8
6,1
1,2

6,0
5,6
0,9

5,3
4,9
0,7

Thông số kỹ thuật Môi trường6

Nhiệt độ (°C)
 Hoạt động
 Không hoạt động

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

0 đến 60
-40 đến 70

Va chạm (Gs)
 Hoạt động (2 miligiây, ghi) 
 Hoạt động (2 miligiây, đọc)
 Không hoạt động (2 miligiây)

30
65
350

30
65
350

30
65
350

Độ ồn (dBA)7

 Chế độ không tải
 Tìm kiếm (trung bình)

29
30

29
30

29
30

Kích thước Vật lý
Chiều cao (inch/mm, tối đa) 1,028/25,4 1,028/25,4 1,028/25,4
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, ± 10%) 0,99/0,45 0,95/0,43 0,99/0,45

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. Xin ghé thăm 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. Ghé thăm trang web support.wd.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.

Tìm hiểu thêm về ổ cứng WD Blue 
dành cho máy tính để bàn

Canada ICES-003 Loại B / NMB-003 Loại B

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

Dành cho dịch vụ và tài liệu:
http://support.wd.com
www.wd.com
800.ASK.4WDC
(800.275.4932)

Bắc Mỹ

800.832.4778 Tiếng Tây Ban Nha
+800.6008.6008 Châu Á Thái Bình Dương
00800.27549338 Châu Âu (miễn cước cuộc 

gọi nếu có)
+31.880062100 Châu Âu/Trung Đông/

Châu Phi
Western Digital, WD, logo WD là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký tại 
Hoa Kỳ và các quốc gia khác; WD Blue, WD Red, WD Black, NoTouch và FIT 
Lab là các nhãn hiệu thương mại của Công ty Western Digital Technologies, Inc. 
Các dấu hiệu khác có thể được đề cập trong đây là thuộc về các công ty khác. 
Các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo 
trước.
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