
Πρόσθετος χώρος 
αποθήκευσης αυτοστιγμεί.

Η επιτραπέζια μονάδα αποθήκευσης WD 
Elements™ με USB 3.0 προσφέρει αξιόπιστο, 
μεγάλο πρόσθετο χώρο αποθήκευσης και 
καθολική συνδεσιμότητα με συσκευές USB 3.0  
και USB 2.0.

Η μονάδα αυτή με τον απλό σχεδιασμό μικρών 
διαστάσεων διαθέτει χωρητικότητα έως και 18TB, 
καθώς και την ποιότητα και την αξιοπιστία της 
WD.

WD Elements™ 
Επιτραπέζια μονάδα αποθήκευσης

• Υψηλή χωρητικότητα σε απλό 
σχεδιασμό μικρών διαστάσεων

• Βελτιώστε την απόδοση του 
υπολογιστή σας

• USB 3.0 ready



 

Η ονομασία WD, το λογότυπο της WD και η ονομασία WD Elements είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Western Digital Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.  
Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Οι εικόνες που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα. 
© 2020 Western Digital Corporation ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Όπως χρησιμοποιείται για την χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας. 
Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τον ρυθμό μεταφοράς ή τη διεπαφή, ένα megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο bytes ανά δευτερόλεπτο και ένα gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gb/s) = ένα 
δισεκατομμύριο bits ανά δευτερόλεπτο. 20/10

WD Elements
Επιτραπέζια μονάδα αποθήκευσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Υψηλή χωρητικότητα σε σχεδιασμό μικρών διαστάσεων
Ο σχεδιασμός μικρών διαστάσεων προσφέρει χωρητικότητα έως και 
18TB, γεγονός που κάνει την επιτραπέζια μονάδα αποθήκευσης WD 
Elements την ιδανική λύση για εύκολη, πρόσθετη αποθήκευση για όλες 
τις σημαντικές φωτογραφίες, τη μουσική, τα βίντεο και τα αρχεία σας.

Βελτιώστε την απόδοση του υπολογιστή σας
Όταν η εσωτερική μονάδα δίσκου είναι σχεδόν πλήρης, η απόδοση 
του υπολογιστή επιβραδύνεται. Σταματήστε να διαγράφετε αρχεία. 
Ελευθερώστε χώρο στην εσωτερική μονάδα δίσκου σας μεταφέροντας 
αρχεία στην επιτραπέζια μονάδα αποθήκευσης WD Elements και δώστε 
νέα ώθηση στον υπολογιστή σας.

Συμβατότητα με USB 3.0 και USB 2.0
Με αυτή τη μία μονάδα έχετε συμβατότητα με τις πιο σύγχρονες συσκευές 
USB 3.0, καθώς και οπισθόδρομη συμβατότητα με συσκευές USB 2.0.

Ποιότητα WD εντός και εκτός
Γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα σας είναι σημαντικά για εσάς. Έτσι, 
κατασκευάζουμε το εσωτερικό της μονάδας σύμφωνα με τις δικές μας 
απαιτητικές προϋποθέσεις για αντοχή, ανοχή στους κραδασμούς και 
μακροχρόνια αξιοπιστία. Στη συνέχεια, προστατεύουμε τη μονάδα με  
μια ανθεκτική θήκη, σχεδιασμένη με γνώμονα το στιλ και την προστασία.

Προδιαγραφές προϊόντος
ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΌΝΤΕΛΑ

18TB WDBWLG0160HBK
16TB WDBWLG0160HBK
14TB WDBWLG0140HBK
12TB WDBWLG0120HBK
10TB WDBWLG0100HBK
8TB WDBWLG0080HBK
6TB WDBWLG0060HBK
5TB WDBWLG0050HBK
4TB WDBWLG0040HBK
3TB WDBWLG0030HBK
2TB WDBWLG0020HBK

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου
Καλώδιο USB
Προσαρμογέας εναλλασσόμενου 
ρεύματος (AC)
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

ΔΙΕΠΑΦΗ
USB 3.0 Type-A 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος: 135 χιλιοστά (5,3 ίντσες)
Πλάτος: 48 χιλιοστά (1,9 ίντσες)
Ύψος: 165,8 χιλιοστά (6,5 ίντσες)
Βάρος: 2 έως 4TB 0,91 κιλά (2,01 λίβρες)

5, 6TB 0,95 κιλά (2,09 λίβρες)
8, 10TB 0,86 κιλά (1,9 λίβρες)
12ΤΒ 0,87 κιλά (1,92 λίβρες)
14TB 0,90 κιλά (1,98 λίβρες)
16TB 0,90 κιλά (1,98 λίβρες)
18TB 0,90 κιλά (1,98 λίβρες)

ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C 
έως 35°C
Θερμοκρασία εκτός 
λειτουργίας: -20 °C έως 65 °C

ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ
Διαμόρφωση NTFS για 
Windows® 10 και 8.1
Για άλλα λειτουργικά 
συστήματα, ενδέχεται να 
απαιτείται επαναδιαμόρφωση

ΠΕΡΙΌΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

2 χρόνια Παγκοσμίως
3 χρόνια Κίνα


