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Draagbare opslag
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Eenvoudig, snel en
draagbaar.
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Ultrasnelle USB 3.0-interface
Enorme capaciteit
Plug-en-play verbindingsmogelijkheden

De draagbare harde schijf WD Elements
met USB 3.0 levert maximale snelheid bij
gegevensoverdracht, universele connectiviteit
en tot 2 TB aan capaciteit voor prijsbewuste
consumenten die op zoek zijn naar
betrouwbare opslag voor onderweg met
hoge capaciteit. Bescherm uw bestanden
met de gratis proefversie van 30 dagen van
WD SmartWare™ Pro and maak een back-up
van uw bestanden naar uw WD Elementsschijf of naar uw Dropbox™-account.

WD ELEMENTS
Draagbare opslag

Productkenmerken
Maximale
overdrachtssnelheden

Veel capaciteit in een kleine
behuizing

Verbeter de pc-prestaties

De prestaties zijn afhankelijk van
hoe de gebruiker de hardware- en
softwareconfiguratie heeft ingesteld.

Gratis proefversie van
WD SmartWare Pro-backupsoftware

WD-kwaliteit van binnen en
van buiten

Wanneer de draagbare opslag van
WD Elements op een USB 3.0-poort
wordt aangesloten, levert ze de
hoogste prestaties bij de overdracht
van gegevens. Breng een volledige
HD-film over in een fractie van de tijd
in vergelijking met USB 2.0.

Het kleine, lichte ontwerp biedt een
grote opslagcapaciteit. Hierdoor
wordt de draagbare opslag van
WD Elements de ideale oplossing
voor waardebewuste consumenten
die hun belangrijke bestanden willen
meenemen.

WD Elements bevat een gratis
proefversie van de automatische
back-upsoftware van
WD SmartWare Pro. Hiermee
kunt u een back-up van bestanden
maken naar de lokale WD Elementsschijf of kunt u een back-up naar
de cloud maken via uw
Dropbox™-account.

Compatibiliteit met USB 3.0 en
USB 2.0
Werkt naadloos samen met de
nieuwste USB 3.0-apparaten en is
ook achterwaarts compatibel met
USB 2.0-apparaten.

Wanneer uw interne harde schijf
bijna vol is, wordt uw pc trager.
U hoeft geen bestanden te
verwijderen. Maak ruimte vrij op
uw interne harde schijf door
bestanden over te brengen op uw
WD Elements en uw pc weer op
gang te krijgen.

Geformatteerd voor Windows®
NTFS-geformatteerd en compatibel
met Windows 8, Windows 7,
Windows Vista®, Windows XP.
Kan opnieuw worden geformatteerd
voor Mac®.

Wij weten dat uw gegevens belangrijk
voor u zijn. Daarom is de schijf aan de
binnenkant gemaakt om te voldoen
aan onze strenge vereisten voor
duurzaamheid, schokbestendigheid en
betrouwbaarheid op de lange termijn.
Vervolgens beschermen we de schijf
met een duurzame behuizing die is
ontworpen om stijl en bescherming
te bieden.

Dropbox-account vereist voor back-ups
in de cloud. Cloud-services kunnen op elk
moment worden gewijzigd, beëindigd of
onderbroken en kunnen per land variëren.

Productspecificaties
Capaciteit en modellen
500 GB WDBUZG5000ABK
1 TB WDBUZG0010BBK
1,5 TB WDBU6Y0015BBK
2 TB WDBU6Y0020BBK

500 GB en 1 TB Afmetingen
Hoogte:
15 mm
Diepte:
111 mm
Breedte:
82 mm
Gewicht:
0,13 kg

1,5 TB en 2 TB Afmetingen
Hoogte:
21 mm
Diepte:
111 mm
Breedte:
82 mm
Gewicht:
0,23 kg

Inhoud van het pakket
Draagbare harde schijf
USB-kabel
Snelle installatiehandleiding

Bedrijfsspecificaties
Gegevensoverdrachtssnelheid:1
Tot 5 Gb/s met USB 3.0
Tot 480 Mb/s met USB 2.0
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C

Systeemcompatibiliteit
NTFS-geformatteerd voor Windows 8,
Windows 7, Windows Vista®,
Windows XP

Interface
USB 3.0

Voor het behalen van de USB 3.0-snelheden zijn een
USB 3.0-gecertificeerde kabel en een USB 3.0-interface
nodig.

BEPERKTE GARANTIE
1 jaar
Noord- en Zuid-Amerika
2 jaar
Europa, Midden-Oosten
en Afrika
3 jaar
APAC/Japan

Moet opnieuw worden geformatteerd
voor Mac OS X

1

USB 3.0

Western Digital, WD en het WD-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen. WD Elements en WD SmartWare zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. Dropbox en het Dropbox-logo zijn
handelsmerken van Dropbox, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar. Alle product- en
verpakkingsspecificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De termijn van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. Bezoek onze website op http://support.wdc.com/warranty voor informatie over de
voorwaarden van onze beperkte garantie en voor een lijst met van specifieke landen in deze regio's.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.
De gebruikte eenheden voor opslagcapaciteit zijn één gigabyte (GB) = één miljard bytes en één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of interface, megabyte per seconde
(MB/s) = één miljoen bytes per seconde, en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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