MY BOOK DUO
™

ARMAZENAMENTO RAID DESKTOP

Armazenamento
gigantesco.
Unidade impressionante.
• Armazenamento com capacidade
gigantesca com backup automático
e do sistema
• Preparada para RAID-0 ao sair da caixa
• Unidades WD Red™ otimizadas para RAID
• Preparada para USB 3.1 Gen 1, compatível
com USB 3.0

A unidade My Book™ Duo tem capacidade
giantesca, ideal para armazenamento de fotos,
vídeos, documentos e músicas. Ela é super-rápida,
com velocidades de leitura sequencial de até
360 MB/s1 graças às unidades WD Red™ em seu
interior e ao uso da porta USB Type-C™. A porta
USB Type-C com todos os cabos incluídos faz com
que ela seja compatível universalmente (suporta
USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0). Duas portas de hub
USB Type-A fornecem flexibilidade para acessórios
adicionais.

MY BOOK™ DUO

ARMAZENAMENTO RAID DESKTOP

Recursos do produto
Capacidade Gigantesca

A unidade My Book™ Duo tem capacidade até 20 TB2 com um único cabo.
Libere espaço valioso em todos os seus computadores. Armazene e faça
o backup de suas fotos, coleções de vídeos e músicas, e documentos
importantes em um só lugar confiável.

Preparada para RAID-0 ao sair da caixa

Pronta para operar com velocidade e capacidade máximas no modo
padrão, RAID-0. Reconfigure a unidade para RAID-1 para obter redundância
(espelhamento de dados) ou use como duas unidades independentes
(JBOD) com o software WD Drive Utilities™ incluído.

Unidades WD Red™ otimizadas para RAID

A unidade My Book™ Duo vem com unidades WD Red™ em seu interior
otimizadas para RAID para fornecer armazenamento de alta qualidade
e alt velocidade em que você pode confiar. O firmware otimizado para
RAID é perfeito para sistemas de array de dois discos com gerenciamento
automático das operações da unidade para ajudar a garantir integridade
dos dados no ciclo de leitura/gravação.

Preparada para USB 3.1 Gen 1; Compatibilidade com USB 3.0

Compatível com USB 3.1 Gen 1 e USB 3.0, a unidade My Book™ Duo trabalha
para fornecer conectividade de alta velocidade independente da interface.
Inclui cabos USB Type-C™ para Type-C e Type-C para Type-A.

Especificações do produto
CAPACIDADES E MODELOS
20 TB WDBFBE0200JBK-EESN
16 TB WDBFBE0160JBK-EESN
12 TB WDBFBE0120JBK-EESN
8 TB WDBFBE0080JBK-EESN
6 TB WDBFBE0060JBK-EESN
4 TB WDBFBE0040JBK-EESN
CONTEÚDO
• Armazenamento RAID desktop
• Software WD Discovery™ para
WD Backup™, WD Security™
e WD Drive Utilities™
• Cabo USB-C para USB-C
• Cabo USB-C para USB-A
• Adaptador CA
• Ferramenta de substituição de disco
• Guia de instalação rápida

DIMENSÕES
Comprimento: 160 mm (6,30 pol.)
Largura: 100 mm (3,94 pol.)
Altura: 180 mm (7,09 pol.)
Peso: 20 TB - 2,38 kg (5,25 lbs)
16 TB - 2,36 kg (5,20 lbs)
12 TB - 2,52 kg (5,56 lbs)
8 TB - 2,35 kg (5,18 lbs)
6 TB - 2,34 kg (5,16 lbs)
4 TB - 2,29 kg (5,05 lbs)

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA
• Sistemas operacionais Windows® 10,
Windows 8.1 ou Windows 7
• Sistemas operacionais macOS®
High Sierra, Sierra (10.12) ou
El Capitan (10.11) (necessária
reformatação)

GARANTIA LIMITADA
3 anos

A compatibilidade pode variar de
acordo com o sistema operacional
e a configuração do hardware do
usuário.

ESPECIFICAÇÕES DE
FUNCIONAMENTO
Temperatura operacional:
5°C a 35° C
Temperatura não operacional:
–20° C a 65° C

INTERFACE
USB 3.1 Gen 1 Type-C até 5 Gb/s
USB 3.0 Type-A até 5 GB/s
Fonte de alimentação (DC in)

1
Ao se tratar de taxa de transferência ou interface, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão de bytes por segundo.
2
Quando usado para capacidade de armazenamento, um terabyte (TB) = um trilhão de bytes. A capacidade total acessível varia de acordo com o ambiente operacional e a configuração de RAID/JBOD.
WD, o logotipo da WD, My Book, WD Backup, WD Discovery, WD Drive Utilities, WD Red e WD Security e são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Mac, o logotipo do Mac
e macOS são marcas comerciais da Apple, Inc.USB Type-C é uma marca comercial do USB Implementers Forum, Inc. Todas as outras marcas são propriedade de seus detentores. As especificações do produto estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. As fotos
apresentadas podem diferir dos produtos reais.
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