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Link do produktu: https://www.sklep.terra-master.pl/dysk-1tb-wd-red-wd10efrx-p-13.html

Dysk 1TB WD RED WD10EFRX
Cena

319,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

WD_WD10EFRX

Kod EAN

718037799650

Producent

Western Digital Corporation

Opis produktu
Dysk 1TB WD RED WD10EFRX
Dysk twardy 1TB przeznaczony dla systemów NAS pracującym w systemie ciągłym.
Dysk przeznaczony specjalnie do systemów sieciowej
pamięci masowej NAS do użytku domowego oraz
sektora MŚP.
Dyski twarde WD Red są przeznaczone specjalnie do
systemów NAS wyposażonych w 1 – 8 kieszeni dyskowych.
Dyski te zostały zaprojektowane i przetestowane pod
względem zgodności z unikatowymi wymaganiami systemu
NAS do użytku domowego i w małych oraz średnich firmach,
pracującym w systemie ciągłym.
Zgodność z systemami NAS.
WD Red to jedyny dysk twardy przeznaczony dla systemów
NAS wyposażonych w 1-8 kieszeni dyskowych. Dyski te
zostały zaprojektowane i przetestowane pod względem
zgodności z unikatowymi wymaganiami systemu NAS do
użytku domowego i w małych firmach pracującego w
systemie ciągłym.
Technologia NASware.
Zaawansowana technologia oprogramowania układowego
dysków twardych WD Red umożliwia bezproblemową
integrację, niezawodne zabezpieczenie danych oraz
optymalne funkcjonowanie w systemach operacyjnych
środowisk NAS i RAID.
Oszczędność energii.
Dyski twarde WD Red obniżą rachunki za energię elektryczną,
a więc i emisję gazów cieplarnianych. Innowacyjna
technologia umożliwia obniżenie poziomu zużycia energii i
temperatury pracy, zapewniając solidniejsze i tańsze
rozwiązanie dla środowisk NAS pracujących w systemie
ciągłym.
Aktywne wyważenie w trójwymiarze.
Lepsza technologia kontroli wyważenia w dwóch
płaszczyznach znacząco poprawia ogólne funkcjonowanie i
niezawodność dysku. Nieprawidłowo wyważone dyski twarde
mogą w systemie wielodyskowym powodować nadmierne
wibracje i hałas. Skutkuje to pogorszeniem funkcjonowania
dysków i skróceniem ich żywotności.
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Doskonałe wsparcie techniczne
Całodobowe, bezpłatne telefoniczne wsparcie techniczne służy pomocą klientom, którzy zakupili dyski twarde WD Red.
http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=pl&ct=wdred
Dłuższy okres gwarancyjny
Dysk twardy WD Red jest objęty 3-letnią gwarancją, dzięki której użytkownik może być spokojny o swoje systemy.

Specyfikacja sprzętowa
Pojemność: 1TB [1000GB]
Format: 3,5"
Interfejs: SATA3 [6Gb/s]
Wewnętrzna szybkość przesyłania 150MB/s
Pamięć cache: 64MB
MTBF 1 000 000 godzin
Akustyka: Wyszukiwanie / Bezczynność: 22 / 21 (dBA)
Wymiary (W x S x G) 26,1 x 101,6 x 147 mm
Waga: 0,45 kg
Gwarancja 3 lata
Wsparcie techniczne: http://support.wdc.com/product.aspx?ID=706&lang=pl
Serwis zewnętrzny Firmy WD http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=pl
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