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Onmiddellijk extra
opslag
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Ultrasnelle gegevensoverdracht met USB 3.0
Enorme capaciteit
Plug-en-play-verbindingsmogelijkheden

WD Elements-bureau-opslag met USB 3.0
biedt betrouwbare extra opslag met
ultrasnelle gegevensoverdracht en universele
aansluitmogelijkheden met USB 3.0- en
USB 2.0-apparaten. Het slanke ontwerp
biedt wel 3 TB capaciteit, de bekende
WD®-kwaliteit en een gratis proefversie van
WD SmartWare™, reservekopiesoftware voor
lokale en cloudback-up.

WD Elements
Bureau-opslag

Productkenmerken
Breng bestanden sneller dan
ooit over

Wanneer u WD Elements aansluit op
een supersnelle USB 3.0 poort, kunt
u bestanden sneller dan ooit openen en
opslaan. Zet een 2 uur durende HD-film
over in slechts 3 minuten in plaats van
13 minuten.
De prestaties zijn afhankelijk van de hardware- en
softwareconfiguraties van de gebruiker.

Compatibiliteit met USB 3.0 en
USB 2.0

Met dit losse station krijgt u compatibiliteit
met de nieuwste USB 3.0-apparaten, maar
ook achterwaartse compatibiliteit met
USB 2.0-apparaten.

Gratis proefversie van
WD SmartWare Pro-backupsoftware

Verbeter de pc-prestaties

WD Elements bevat een gratis
proefversie van de automatische
back-upsoftware WD SmartWare Pro.
Met deze back-upsoftware kunt u een
back-up maken van uw bestanden
op uw WD Elements-station of in de
cloud met uw DropBox™-account.
Voor back-ups in de cloud is een Dropboxaccount nodig. Cloud-services kunnen
op elk moment gewijzigd, beëindigd of
onderbroken worden en kunnen per land
variëren.

Slank station, enorme
capaciteit

Het slanke ontwerp biedt een
capaciteit van tot 3 TB, waardoor
de WD Elements-bureau-opslag de
ideale oplossing is voor eenvoudige,
extra opslag van al uw belangrijke
foto's, muziek, video's en bestanden.

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-bureau-opslag; zo maakt
uw computer weer tempo.

Simpelweg Plug-en-Play

Geformatteerd, dus werkt meteen met
uw Windows®-pc Sluit de voeding aan
en steek het station in de USB-poort
van uw computer en u hebt meteen
meer opslagruimte.

WD-kwaliteit van binnen en
van buiten

We weten dat uw gegevens belangrijk
voor u zijn. Daarom is het station
binnenin zo gebouwd dat het
voldoet aan onze strenge eisen 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.

Productspecificaties
Aansluiting
USB 3.0
USB 2.0

Afmetingen
Hoogte:
165,8 mm (6,5 in)
Diepte:
135 mm (5,3 in)
Breedte: 48 mm (1,9 in)
Gewicht: 0,91 kg (2,0 lbs)

Systeemcompatibiliteit
Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP
Moet opnieuw worden geformatteerd voor
Mac OS X

Inhoud van het pakket
Externe harde schijf
USB-kabel
Netadapter
Snelle installatiehandleiding

Bedrijfsspecificaties
Overdrachtssnelheid:1 Max. 5 Gb/sec
in USB 3.0-modus en max. 480 Mb/s
in USB 2.0-modus 480 Mb/s
Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Opslagtemperatuur: -20 °C tot 65 °C

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

Capaciteit
3 TB
WDBWLG0030HBK
2 TB
WDBWLG0020HBK

Voor SuperSpeed USB-prestaties zijn een
USB 3.0-host en USB 3.0-kabel nodig.
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