
Sprawdzone rozwiązania

Nowoczesny klasyk

Ty dokonujesz wyboru

Dyski WD Blue są projektowane i wytwarzane  
w sprawdzonej technologii, którą można znaleźć  
w wielokrotnie nagradzanych oryginalnych dyskach 
twardych do komputerów stacjonarnych  
i przenośnych. Dzięki temu masz pewność, że korzystasz 
z rozwiązań, które dowiodły swojej przydatności i 
niezawodności w codziennej pracy. Różnica? Z generacji 
na generację, kolory WD nigdy nie blakną.

WD Blue™

Dyski do codziennej pracy

Stała wydajność  
i niezawodność do 
codziennej pracy.

Więcej informacji na temat 
dysków twardych WD Blue



WD Blue
Dyski do codziennej pracy

Cechy produktu

Sprawdzone rozwiązania
Dyski WD Blue oferują pojemność 
i funkcje dopasowane do potrzeb 
typowych użytkowników,  
a ich konstrukcja spełnia 
najwyższe standardy jakości  
i niezawodności firmy WD.  
WD Blue to sprawdzone dyski do 
codziennej pracy. Marka, której 
ufasz, i jakość, której oczekujesz.

Ty dokonujesz wyboru
Oferujemy szeroką gamę modeli 
dysków WD Blue o różnych 
pojemnościach, rozmiarach 
pamięci podręcznej, formatach 
obudowy i interfejsach.  
Z pewnością znajdziesz wśród 
nich idealny dysk do swojego 
systemu. Istnieją jednak różne 
klasy dysków twardych. Jeśli 
potrzebujesz dysków do bardziej 
zaawansowanych zastosowań, 
firma WD oferuje Ci wybór.

Pewność i bezpieczeństwo
W laboratoriach FIT Lab™ 
poddajemy nasze dyski testom 
w setkach systemów na wielu 
platformach. Nasi klienci mają 
dzięki temu pewność, że zakupione 
dyski będą prawidłowo działać 
w ich systemach. Wybierając 
dyski WD Blue, masz pewność, że 
korzystasz z najnowocześniejszych 
rozwiązań, takich jak bezdotykowy 
system sterowania głowicami 
NoTouch™, które dowiodły swojej 
przydatności i niezawodności  
w codziennej pracy. 

Łatwa modernizacja
Program Acronis True Image, 
dostępny na stronie internetowej 
działu pomocy technicznej firmy 
WD, umożliwia klonowanie 
lub skopiowanie wszystkich 
danych na nowy dysk. Pozwala 
to zainstalować nowy dysk 
bez konieczności instalowania 
na nowo całego systemu 
operacyjnego i wszystkich 
aplikacji.

Nowoczesny klasyk
Dyski WD Blue są projektowane 
i wytwarzane w sprawdzonej 
technologii, którą można znaleźć 
w wielokrotnie nagradzanych 
oryginalnych dyskach twardych 
do komputerów stacjonarnych 
i przenośnych. WD Blue to dyski 
klasy podstawowej, przeznaczone 
do codziennej pracy. Zapewniają 
podwyższoną wydajność  
w stosunku do dysków poprzedniej 
generacji, a jednocześnie 
gwarantują tę samą niezmienną 
jakość i niezawodność firmy WD 
już od sześciu generacji dysków 
twardych. Różnica? Z generacji na 
generację, nasze kolory nigdy nie 
blakną.

Przewaga WD
Przed wprowadzeniem do 
sprzedaży produkty WD są 
poddawane wyczerpującym 
testom integralności funkcjonalnej 
(Functional Integrity Testing, F.I.T).  
Dzięki temu zyskujemy 
pewność, że nasze produkty 
stale spełniają najwyższe normy 
jakości i niezawodności godne 
marki WD. Firma WD posiada 
również obszerną bazę wiedzy, 
zawierającą ponad pomocnych 
1 000 artykułów oraz pomocne 
oprogramowanie i narzędzia. 
Dział pomocy technicznej firmy 
WD pracuje dłużej, aby zapewnić 
pomoc wtedy, gdy potrzebują 
jej nasi klienci. Bezpłatne linie 
pomocy technicznej są gotowe 
służyć pomocą naszym klientom. 
Dodatkowe informacje są także 
dostępne na stronie internetowej 
pomocy technicznej firmy WD.

   Dane techniczne produktu

Western Digital, WD i logo WD są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple, NASware i FIT Labare są 
znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
specyfikacji produktu bez uprzedzenia. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przy określaniu pojemności pamięci masowej przyjmuje się: jeden megabajt (MB) = jeden milion bajtów; jeden gigabajt (GB) = jeden miliard bajtów; jeden terabajt (TB) = jeden bilion bajtów. Całkowita dostępna pojemność zależy od środowiska 
systemu operacyjnego. Przy określaniu szybkości przesyłania danych lub szybkości interfejsu przyjmuje się: megabajt na sekundę (MB/s) = jeden milion bajtów na sekundę; gigabit na sekundę (Gb/s) = jeden miliard bitów na sekundę.
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Dyski WD Blue to część bogatej oferty wewnętrznych dysków twardych firmy WD.

Codzienna praca Pojemność Wydajność MonitoringNAS

INTerfejS INTerfejS/ZŁĄCZe
SATA (wys. 7 do 9,5 mm)

formaT oBuDoWy WySoKoŚĆ PrĘDKoŚĆ oBroToWa
SATA 6 Gb/s 
SATA 3 Gb/s

2,5" 9,5 mm (modele BPxx i JPxx)
7 mm (modele LPxx i SPxx) 

5400 obr./min

moDele PamIĘĆ PoDrĘCZNa PojemNoŚĆ ograNICZoNa gWaraNCja
SaTa 6 gb/s 
WD2500LPVX
WD3200LPVX
WD5000LPVX
WD7500BPVX
WD7500LPCX
WD10JPVX
WD10SPCX

SaTa 3 gb/s 
WD2500BPVT
WD2500LPVT
WD3200BPVT
WD3200LPVT
WD5000BPVT
WD5000LPVT
WD7500BPVT
WD10JPVT

8 MB
16 MB (modele xxCX)

250 GB
320 GB
500 GB
750 GB
1 TB

2 lata


