
Η φορητή μονάδα αποθήκευσης WD Elements 
με USB 3.0 προσφέρει μέγιστες ταχύτητες 
μεταφοράς δεδομένων, γενική συμβατότητα 
και χωρητικότητα έως και 2 TB για τους 
καταναλωτές που ενδιαφέρονται περισσότερο 
για την αξία και αναζητούν μια αξιόπιστη 
μονάδα αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας 
για τα δεδομένα τους εν κινήσει. Προστατέψτε 
τα αρχεία σας με τη δωρεάν δοκιμή 30 ημερών 
του λογισμικού WD SmartWare™ Pro και 
λάβετε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας 
στη μονάδα WD Elements ή στον λογαριασμό 
σας στην υπηρεσία Dropbox™.

Εξαιρετικά γρήγορη διασύνδεση USB 3.0

Μεγάλη χωρητικότητα

Σύνδεση με δυνατότητα τοποθέτησης και 
άμεσης λειτουργίας

WD ELEMENTS™

Φορητή μονάδα 
αποθήκευσης

Ευχρηστία, ταχύτητα και 
φορητότητα.
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WD ELEMENTS
Φορητή μονάδα αποθήκευσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Προδιαγραφές προϊόντος

Μέγιστες ταχύτητες 
μεταφοράς
Όταν η φορητή μονάδα αποθήκευσης 
WD Elements συνδεθεί σε θύρα  
USB 3.0, παρέχει μέγιστη απόδοση 
στις μεταφορές δεδομένων. 
Μεταφέρετε μια ολόκληρη ταινία HD 
σε κλάσμα του χρόνου που απαιτείται 
με το πρότυπο USB 2.0.

Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα 
με το υλικό και τη ρύθμιση παραμέτρων του 
συστήματος του χρήστη. 

Συμβατότητα με τα πρότυπα 
USB 3.0 και USB 2.0
Λειτουργεί απρόσκοπτα με τις πιο 
πρόσφατες συσκευές USB 3.0 και 
διαθέτει οπισθόδρομη συμβατότητα 
με συσκευές USB 2.0.

Υψηλή χωρητικότητα σε 
περίβλημα μικρού μεγέθους
Ο λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός 
προσφέρει χώρο υψηλής 
χωρητικότητας, καθιστώντας τις 
φορητές μονάδες αποθήκευσης 
WD Elements τέλεια επιλογή για 
τους καταναλωτές που θέλουν να 
μεταφέρουν παντού μαζί τους τα 
σημαντικά τους αρχεία.

Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 
του λογισμικού λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας  
WD SmartWare Pro 
Η μονάδα WD Elements 
περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμαστική 
έκδοση του λογισμικού λήψης 
αντιγράφου ασφαλείας  
WD SmartWare Pro. Με το λογισμικό 
αυτό, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο 
ασφαλείας στην τοπική μονάδα 
WD Elements ή στο «σύννεφο» 
χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό 
σας στην υπηρεσία Dropbox™.
Για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας στο 
«σύννεφο», απαιτείται λογαριασμός 
στην υπηρεσία Dropbox. Οι υπηρεσίες 
στο «σύννεφο» μπορεί να αλλάξουν, 
να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά 
πάσα στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με τη χώρα.

Βελτιώστε την απόδοση του 
υπολογιστή σας 
Όταν η εσωτερική μονάδα σκληρού 
δίσκου είναι σχεδόν πλήρης, 
η απόδοση του υπολογιστή 
επιβραδύνεται. Μη διαγράφετε 
αρχεία. Ελευθερώστε χώρο στην 
εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου 
μεταφέροντας αρχεία στη μονάδα 
WD Elements και δώστε πάλι 
ώθηση στον υπολογιστή σας.

Ποιότητα WD εντός και εκτός 
Γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα σας 
είναι σημαντικά για εσάς. Έτσι, 
κατασκευάσαμε το εσωτερικό 
της μονάδας σύμφωνα με τις 
δικές μας ακραίες απαιτήσεις για 
αντοχή, ανοχή στους κραδασμούς 
και μακροχρόνια αξιοπιστία. Στη 
συνέχεια, προστατέψαμε τη μονάδα 
με ένα ανθεκτικό περίβλημα, 
σχεδιασμένο με γνώμονα το στυλ και 
την προστασία.

Διαμόρφωση για Windows®

Διαμόρφωση NTFS και συμβατότητα 
με τα Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista® και Windows XP. 
Μπορεί να γίνει επαναδιαμόρφωση 
για χρήση σε υπολογιστή Mac®.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚαΙ ΜΟνΤΕΛα ΔΙαΣΤαΣΕΙΣ των μοντέλων των  
500 GB και 1 TB

ΔΙαΣΤαΣΕΙΣ των μοντέλων των  
1,5 TB και 2 TB

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕνΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

500 GB
1 TB

1,5 TB
2 TB

WDBUZG5000ABK
WDBUZG0010BBK
WDBU6Y0015BBK
WDBU6Y0020BBK

Ύψος: 
Βάθος: 
Πλάτος: 
Βάρος: 

0,60 ίντσες (15 mm)
4,40 ίντσες (111 mm)
3,20 ίντσες (82 mm)
0,30 λίβρες (0,13 κιλά)

Ύψος: 
Βάθος: 
Πλάτος: 
Βάρος:

0,82 ίντσες (21 mm)
4,40 ίντσες (111 mm)
3,20 ίντσες (82 mm)
0,51 λίβρες (0,23 κιλά)

1 έτος 
2 έτη
3 έτη

Αμερική
EMEA
APAC/Ιαπωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕνα ΣΥΣΚΕΥαΣΙαΣ ΠΡΟΔΙαΓΡαφΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙαΣ ΣΥΜΒαΤΟΤΗΤα ΣΥΣΤΗΜαΤΟΣ
Φορητή μονάδα σκληρού δίσκου
Καλώδιο USB
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:1 
Έως και 5 GB/s με το USB 3.0 
Έως και 480 MB/s με το USB 2.0
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 35°C
Θερμοκρασία μη λειτουργίας:  
-20°C έως 65°C
1Για την επίτευξη των ταχυτήτων του προτύπου USB 3.0, 
απαιτείται καλώδιο και διασύνδεση με πιστοποίηση για 
USB 3.0.

Διαμόρφωση NTFS για Windows 8, 
Windows 7, Windows Vista® και  
Windows XP

Απαιτείται επαναδιαμόρφωση για  
Mac OS X

ΔΙαΣΥνΔΕΣΗ
USB 3.0 

Οι ονομασίες Western Digital και WD καθώς και το λογότυπο της WD είναι σήματα κατατεθέντα της Western Digital Technologies, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες WD Elements και WD SmartWare είναι εμπορικά σήματα της  
Western Digital Technologies, Inc. Η ονομασία Dropbox και το λογότυπο της Dropbox είναι εμπορικά σήματα της Dropbox, Inc. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται μπορεί 
να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα. Όλα τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Όλες οι προδιαγραφές προϊόντος και συσκευασίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης 
εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν που κατέχετε. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση http://support.wdc.com/warranty, για τους λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις της περιορισμένης εγγύησης καθώς και 
για έναν κατάλογο με τις συγκεκριμένες χώρες που ανήκουν σε αυτές τις περιοχές.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα Gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα Terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Ανάλογα με 
τον τρόπο χρήσης για το ρυθμό μετάδοσης ή τη διασύνδεση, ένα Megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο και ένα Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gb/s) = ένα δισεκατομμύριο bit ανά δευτερόλεπτο.
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