
Onmiddellijk extra opslag.

WD Elements™ opslag voor desktopcomputers met 
USB 3.0 biedt betrouwbare extra opslag met hoge 
capaciteit en universele verbindingsmogelijkheden 
met USB 3.0- en USB 2.0-apparaten.

Het eenvoudige en compacte ontwerp heeft  
een capaciteit tot wel 6 TB met WD-kwaliteit  
en -betrouwbaarheid.

WD Elements™

Opslag voor desktopcomputers

• Hoge capaciteit in een eenvoudig 
en compact ontwerp

• Verbeter de pc-prestaties
• Voorbereid voor USB 3.0



WD, het logo van WD en WD Elements zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten. 
© 2017 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. 
Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of aansluitingen is 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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WD Elements
Opslag voor desktopcomputers

Hoge capaciteit in een compact ontwerp
Het compacte ontwerp biedt een capaciteit tot 6 TB, waardoor de  
WD Elements opslag voor desktopcomputers de ideale oplossing is  
voor eenvoudige, extra opslag van al uw belangrijke foto's, muziek, 
video's en bestanden.

Verbeter de pc-prestaties
Wanneer uw interne schijf bijna vol is, wordt uw pc trager. U hoeft 
geen bestanden te verwijderen. Maak ruimte vrij op uw interne schijf 
door bestanden over te brengen naar uw WD Elements opslag voor 
desktopcomputers om uw computer weer op gang te krijgen.

Compatibiliteit met USB 3.0 en USB 2.0
Met deze losse schijf krijgt u compatibiliteit met de nieuwste  
USB 3.0-apparaten en ook achterwaartse compatibiliteit met  
USB 2.0-apparaten.

WD-kwaliteit van binnen en van buiten
We weten dat uw gegevens belangrijk voor u zijn. Daarom is de schijf 
aan de binnenkant gemaakt om te voldoen aan onze strenge eisen 
ten aanzien van duurzaamheid, schokbestendigheid en langdurige 
betrouwbaarheid. Vervolgens beschermen we de schijf met een 
duurzame behuizing die is ontworpen om stijl en bescherming te bieden.

Productspecificaties
CAPACITEITEN EN MODELLEN
 6 TB WDBWLG0060HBK  
 5 TB WDBWLG0050HBK 
 4 TB WDBWLG0040HBK 
 3 TB WDBWLG0030HBK 
 2 TB WDBWLG0020HBK

INHOUD
Externe harde schijf 
USB-kabel 
netadapter 
beknopte installatiehandleiding.

INTERFACE
USB 3.0 Type-A 

AFMETINGEN
Lengte: 135 mm (5,3 inch)
Breedte: 48 mm (1,9 inch)
Hoogte: 165,8 mm (6,5 inch)
Gewicht: 2, 3 TB: 0,91 kg (2,0 lbs)
 4-6 TB: 0,95 kg (2,1 lbs)

BEDRIJFSSPECIFICATIES
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C 
Opslagtemperatuur: -20°C tot 65°C

SYSTEEMCOMPATIBILITEIT
In NTFS geformatteerd voor 
Windows® 10, 8.1 en 7
Moet mogelijk opnieuw worden 
geformatteerd voor andere 
besturingssystemen

BEPERKTE GARANTIE
2 jaar wereldwijd
Drie jaar China

Productkenmerken 


