WD ELEMENTS™
Přenosné úložiště
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Jednoduché, rychlé
a přenosné
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Vysokorychlostní rozhraní USB 3.0
Velká kapacita
Připojení typu plug-and-play

Přenosné úložiště WD Elements s podporou
technologie USB 3.0 přináší maximální
rychlost přenosu dat, univerzální konektivitu
a kapacitu až 2 TB pro spotřebitele
orientované na užitnou hodnotu, kteří hledají
spolehlivé vysokokapacitní úložiště na cesty.
Ochraňte své soubory pomocí 30denní
bezplatné zkušební verze WD SmartWare™ Pro
a zálohujte soubory na disk WD Elements nebo
do online úložiště Dropbox™.

WD ELEMENTS
Přenosné úložiště

Vlastnosti produktu
Maximální přenosové rychlosti

Vysoká kapacita v malém
pouzdře

Když připojíte přenosné úložiště
WD Elements přes port USB 3.0, získáte
maximální rychlost přenosu dat. Můžete
přenést film v plné HD kvalitě za zlomek
času, který je nutný při použití rozhraní
USB 2.0.

Malé a lehké provedení nabízí
vysokokapacitní úložiště, které dělá
z přenosného úložiště WD Elements
ideálního společníka pro spotřebitele
orientované na užitnou hodnotu, kteří
chtějí mít své důležité soubory u sebe.

Výkon se může lišit v závislosti na hardwaru
a konfiguraci systému uživatele.

Bezplatná zkušební verze
zálohovacího softwaru
WD SmartWare Pro

Kompatibilita s rozhraním
USB 3.0 i USB 2.0

Produkt WD Elements zahrnuje
bezplatnou zkušební verzi zálohovacího
softwaru WD SmartWare Pro. Umožňuje
zálohovat soubory na místní disk
WD Elements nebo do cloudu za použití
účtu služby Dropbox™.

Úložiště bezproblémově podporuje
nejnovější zařízení s rozhraním
USB 3.0 a je také zpětně kompatibilní
se zařízeními s rozhraním USB 2.0.

Zvýšení výkonu počítače

Jestliže je interní pevný disk téměř
plný, výkon počítače je nižší.
Nemažte soubory. Uvolněte místo na
interním pevném disku přenesením
souborů na disk WD Elements
a obnovte výkon svého počítače.

Formátováno pro systémy
Windows®

Disky jsou formátovány systémem
souborů NTFS a kompatibilní se systémy
Windows 8, Windows 7, Windows Vista®
a Windows XP. Lze je přeformátovat pro
systémy Mac®.

Kvalita produktů WD
v každém ohledu

Víme, jak jsou vaše data důležitá.
Proto jsou naše disky uvnitř navrženy
tak, aby odpovídaly našim náročným
požadavkům na životnost, odolnost
proti nárazům a dlouhodobou
spolehlivost. Disky jsou navíc chráněny
odolným pouzdrem, které bylo
navrženo s důrazem na ochranu i styl.

Zálohování do cloudu vyžaduje účet služby
Dropbox. Cloudové služby mohou být
kdykoli změněny, ukončeny nebo přerušeny.
V jednotlivých zemích se mohou lišit.

Technické údaje produktu
Kapacity a modely
500 GB WDBUZG5000ABK
1 TB WDBUZG0010BBK
1,5 TB WDBU6Y0015BBK
2 TB WDBU6Y0020BBK

500 GB a 1 TB Rozměry
Výška:
15 mm
Hloubka:
111 mm
Šířka:
82 mm
Hmotnost:
0,13 kg

1,5 TB a 2 TB Rozměry
Výška:
21 mm
Hloubka:
111 mm
Šířka:
82 mm
Hmotnost:
0,23 kg

Obsah BALENÍ
Přenosný pevný disk
Kabel USB
Stručný průvodce instalací

Provozní technické údaje
Rychlost přenosu dat:1
Až 5 Gb/s v režimu rozhraní USB 3.0
Až 480 Mb/s v režimu rozhraní USB 2.0
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Skladovací teplota: -20 °C až 65 °C

Kompatibilita systému
Formátováno systémem souborů NTFS
pro systémy Windows 8, Windows 7,
Windows Vista® a Windows XP

Rozhraní
USB 3.0

K dosažení přenosových rychlostí rozhraní USB 3.0 je třeba použít
certifikovaný kabel a rozhraní USB 3.0.
1

OMEZENÁ ZÁRUKA
1 rok
Severní a Jižní Amerika
2 roky
Evropa, Střední východ
a Afrika
3 roky
Asie a Tichomoří/Japonsko

Vyžaduje změnu formátování pro
systémy Mac OS X

USB 3.0
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