
Bekijk uw favoriete programma's 
wanneer u wilt. Sluit deze voor audio 
en video geoptimaliseerde schijf op  
uw tv met opnamemogelijkheden  
aan voor uren opnames van hoge  
kwaliteit en om vlot programma's,  
films, sportevenementen en meer  
af te spelen.

My Book™

AV-TV
Tv-opslag

Voeg direct toegewijde  
opslag toe aan uw tv met 
opnamemogelijkheden.

Perfect voor tv-opnames

Geoptimaliseerd voor audio en video voor soepel afspelen

24 uur per dag betrouwbaar



My Book AV-TV
Tv-opslag

Productkenmerken

Productspecificaties

Geniet van uren entertainment 
op aanvraag
Voeg direct honderden uren opslag toe 
aan uw tv. Met tot 2 TB opslag kunt  
u tv-programma's, sportevenementen 
en films direct vanaf uw tv opnemen op 
de My Book AV-TV-schijf om ze op elk 
moment af te spelen.

Geoptimaliseerd voor 
audio en video voor betere 
prestaties
My Book AV-TV is gebouwd met 
een schijf die geoptimaliseerd is voor 
audio en video en voldoet aan de 
ATA-7 AV-norm die zorgt voor snellere 
hersteltijden en continu streamen voor 
vlotte video- en audioprestaties. 

Compatibiliteit met USB 3.0 
om gelijktijdig op te nemen 
en af te spelen
De supersnelle USB 3.0 maakt 
meerdere HD-streams mogelijk 
zodat u gelijktijdig kunt opnemen en 
afspelen op tv's met een dubbele 
tuner. Neem uw favoriete sitcom op 
terwijl u de grote wedstrijd bekijkt en 
mis niets van de actie. 

Gebruik het potentieel 
van uw tv met 
opnamemogelijkheden
Met een My Book AV-TV die 
is aangesloten op uw tv met 
opnamemogelijkheden kunt  
u programma's opnemen, pauzeren, 
terugspoelen en vooruit spoelen. 
Uw entertainment wordt afgespeeld 
volgens uw regels, volgens uw 
schema.

24 uur per dag betrouwbaar 
Met zijn WD GreenPower-technologie™,  
is de ingebouwde schijf geoptimaliseerd 
voor de zware eisen van het lezen 
en schrijven van video, en de hoge 
temperaturen die vaak worden 
aangetroffen in entertainmentcentra. 
En met de stand-bymodus en het lage 
energieverbruik is het geen probleem 
voor uw elektriciteitsfactuur. 

ontworpen om te passen in 
uw entertainmentcentrum
De kleine My Book vormfactor past 
netjes in uw entertainmentcentrum. 
De schijf kan horizontaal liggen 
of rechtop staan, waardoor het 
plaatsen van uw schijf in de buurt 
van uw tv met opnamemogelijkheden 
eenvoudig wordt. Geen plaats in de 
buurt van uw tv? Dankzij de  
USB-kabel van 2 meter kunt u de 
schijf nog flexibeler plaatsen.

  

InterfaCe afMetInGen CaPaCIteIt en MoDeLLen CoMPatIBeLe tV'S Met 
oPnaMeMoGeLIJkHeDen

USB 3.0
USB 2.0

Hoogte: 
Diepte: 
Breedte: 
Gewicht: 

165 mm
135 mm
48 mm
1,18 kg

2 TB
1 TB

WDBGLG0020HBK
WDBGLG0010HBK

Panasonic
Philips 
Toshiba 
Scherp
Sony
Mitsubishi
Orion
Hitachi Wooo
LG 

Ga voor de nieuwste lijst met 
compatibele tv's en AV-apparatuur 
naar wd.com/mybookavtv

InHoUD Van Het Pakket BeStUrInGSSPeCIfICatIeS BePerkte GarantIe
Tv-opslag
Netadapter
USB-kabel van 2 m
Snelle installatiehandleiding
Voetjes voor horizontale plaatsing

Gegevensoverdrachtssnelheid:  
Maximaal 3.0 GB/s
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: –20°C tot 65°C

3 jaar
2 jaar

APAC
Europa, Midden-Oosten 
en Afrika

WD, het WD-logo en My Book zijn gedeponeerde handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen; WD GreenPower Technology is een handelsmerk van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen. 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 verkrijgbaar. 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.
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Gebruikt voor opslagcapaciteit betekent één terabyte (TB) = één biljoen bytes. Eén terabyte kan ook worden uitgedrukt als 1024 bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid of interface, megabyte per seconde 
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