
Anlık, ilave depolama.

USB 3.0 özelliğine sahip WD Elements™ masaüstü 
depolama, güvenilirlik, yüksek kapasite, ilave 
depolama, yüksek veri aktarım hızları, USB 3.0 ve 
USB 2.0 aygıtlarla evrensel bağlanabilirlik sunar.

Basit ve kompakt tasarımı, 18 TB'a kadar kapasitenin 
yanı sıra WD kalitesine ve güvenilirliğine sahiptir.

WD Elements™ 
Masaüstü Depolama

• Basit ve kompakt tasarım  
ile yüksek kapasite

• PC performansını iyileştirir
• USB 3.0 kullanıma hazır



WD, WD logosu ve WD Elements, Western Digital Corporation şirketinin veya iştiraklerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm markalar, ilgili sahiplerin  
mülkiyetindedir. Ürün özellikleri uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Görülen resimler asıl ürünlerden farklı olabilir. 
© 2020 Western Digital Corporation veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.
Depolama kapasitesi olarak kullanıldığında bir terabayt (TB), bir trilyon bayta eşittir. Erişilebilen toplam kapasite işletim ortamına göre değişiklik gösterir. Aktarım hızı veya arayüz olarak kullanıldığında,  
saniye başına megabayt (MB/sn) saniyede bir milyon bayta, saniye başına gigabayt (Gb/sn) saniyede bir milyar bayta eşittir. 10/20

WD Elements
Masaüstü Depolama

Ürün Özellikleri 

Kompakt tasarım ile yüksek kapasite
Bu kompakt tasarım 18 TB'a kadar kapasite sunarak, tüm önemli 
fotoğraflarınız, müzikleriniz, videolarınız ve dosyalarınız için kolay ve ilave 
depolama için WD Elements masaüstü depolamayı ideal bir çözüm haline 
getirir.

PC performansını iyileştirir
Dahili diskiniz neredeyse tamamen dolduğunda PC'niz yavaşlar. Dosyaları 
silmeyin. Dosyaları, WD Elements masaüstü depolamanıza aktararak, dahili 
diskinizdeki alanı boşaltın ve bilgisayarınızın performansına yeniden hız 
kazandırın.

USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu
Tek bir disk kullanarak hem son teknoloji USB 3.0 bağlantılı cihazlarla 
hem de eski USB 2.0 bağlantılı cihazlarla uyumluluk elde edersiniz.

İçten dışa WD kalitesi
Verilerinizin sizin için önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu diski, 
dayanıklılık ve darbelere karşı uzun vadeli güvenilirlik için zorlu şartlara 
uygun olarak ürettik. Diskinizi özel olarak tasarlanmış şık ve sağlam bir 
kasa ile koruyoruz.

Ürün Teknik Özellikleri
KAPASİTELER VE MODELLER

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

İÇERIKLER
Harici sabit sürücü
USB kablosu
AC adaptörü
Hızlı Kurulum Kılavuzu

ARAYÜZ
USB 3.0 Type-A 

BOYUTLAR

Uzunluk: 5,3 inç (135 mm)
Genişlik: 1,9 inç (48 mm)
Yükseklik: 6,5 inç (165,8 mm)
Ağırlık: 2-4 TB 0,91 kg (2,01 lb)

5, 6 TB 0,95 kg (2,09 lb)
8, 10 TB 0,86 kg (1,9 lb)
12 TB 0,87 kg (1,92 lb)
14 TB - 0,90 kg (1,98 lb)
16 TB - 0,90 kg (1,98 lb)
18 TB - 0,90 kg (1,98 lb)

ÇALIŞMA SPESİFİKASYONLARI
Çalışma sıcaklığı: 5° C ila 35° C
Çalışmadığı zamanki sıcaklığı:  
-20°C ila 65°C

SISTEM UYUMLULUĞU
Windows® 10 ve 8.1 için NTFS olarak 
biçimlendirilmiştir
Diğer işletim sistemleri için yeniden 
biçimlendirme gerektirebilir

SINIRLI GARANTI

2 yıl Dünya çapında
3 yıl Çin


