
Dysk przenośny WD Elements z interfejsem USB 3.0 
oferuje użytkownikom indywidualnym uniwersalną 
obsługę interfejsów, pojemność do 4 TB oraz bardzo 
szybkie przesyłanie danych. Jest to niezawodny 
magazyn danych o dużej pojemności dla tych, którzy 
chcą zabrać w podróż wszystkie ważne pliki.

Mała, lekka obudowa idealnie dopasowuje się 
do stylu użytkownika oraz cechuje się jakością 
i niezawodnością, której można oczekiwać od  
firmy WD.

WD Elements™

Przenośny magazyn danych

Prosty, szybki i przenośny.

• Interfejs USB 3.0

• Wysoka pojemność

• Instalacja typu „plug-and-play”



Dane techniczne produktu

WD, logo WD i WD Elements są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Western Digital Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Wszelkie inne znaki stanowią 
własność odpowiednich podmiotów. Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej niż na ilustracjach. Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden 
terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska systemu operacyjnego.
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WD Elements
Przenośny magazyn danych

Wysoka szybkość przesyłania danych
Dysk przenośny WD Elements podłączony do portu USB 3.0 zapewnia najwyższą 
szybkość przesyłania danych. Przesłanie pełnometrażowego filmu w jakości HD  
trwa krótką chwilę w porównaniu z interfejsem USB 2.0.
Wydajność zależy od konfiguracji sprzętowej i systemu operacyjnego.

Obsługa interfejsów USB 3.0 i USB 2.0
Dysk współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w najnowszy interfejs USB 3.0, 
a także w starszy interfejs USB 2.0.

Wysoka pojemność, niewielkie rozmiary
Niewielka obudowa kryje dysk o dużej pojemności. Dyski przenośne WD Elements  
to doskonałe urządzenia dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą zabrać ze  
sobą wszystkie ważne pliki.

 
 

Zwiększenie wydajności komputera PC
Kiedy wewnętrzny dysk jest bliski zapełnienia, wydajność komputera spada. Nie usuwaj 
plików. Przenieś pliki na dysk WD Elements, aby zwolnić miejsce na dysku wewnętrznym 
i przywrócić pełną wydajność komputera.

Jakość WD wewnątrz i na zewnątrz
Wiemy, jak ważne są Twoje dane. Dlatego skonstruowaliśmy dysk, który jest trwały, 
odporny na wstrząsy i zapewnia lata niezawodnej pracy. Aby zapewnić mu należytą 
ochronę, umieściliśmy go w eleganckiej, wytrzymałej obudowie.

Format zgodny z systemem Windows®

Dysk jest sformatowany w systemie plików NTFS oraz zgodny z systemami Windows 
10, 8.1 i 7. Praca z innymi systemami operacyjnymi wymaga sformatowania dysku.

POJEMNOŚCI I MODELE WYMIARY: 500 GB – 1 TB WYMIARY: 1,5 TB – 4 TB OGRANICZONA GWARANCJA
Długość: 
Szerokość: 
Wysokość: 
Masa: 

111 mm (4,35 cala)
82 mm (3,23 cala)
15 mm (0,59 cala)
0,13 kg (0,29 funta)

Długość: 
Szerokość: 
Wysokość: 
Masa:

111 mm (4,4 cala)
82 mm (3,2 cala)
21 mm (0,82 cala)
0,23 kg (0,52 funta)

2 lata
3 lata

Cały świat
Chiny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU ŚRODOWISKO PRACY ZGODNOŚĆ Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI
Przenośny dysk twardy
Kabel USB
Skrócona instrukcja instalacji

Temperatura podczas eksploatacji:  
od 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania:  
od -20°C do 65°C

Dysk sformatowany jest w systemie plików NTFS 
zgodnym z systemami operacyjnymi Windows® 10, 
Windows 8.1 i Windows 7

Praca z innymi systemami operacyjnymi wymaga 
sformatowania dysku.INTERFEJS

USB 3.0 typu A 

 4 TB WDBU6Y0040BBK
 3 TB WDBU6Y0030BBK
 2 TB WDBU6Y0020BBK
 1,5 TB BWDBU6Y0015BBK
 1 TB WDBUZG0010BBK
 750 GB WDBUZG7500ABK
 500 GB WDBUZG5000ABK

Cechy produktu 


