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Link do produktu: https://www.sklep.terra-master.pl/dysk-2tb-wd-purple-p-26.html

Dysk 2TB WD Purple
Cena

369,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy

WD_WD20PURX

Kod EAN

718037823331

Producent

Western Digital Corporation

Opis produktu
WD Purple™ - dyski do monitoringu
Specjalna konstrukcja dysków WD Purple umożliwia niezawodne rejestrowanie wideo HD w trybie ciągłym 24x7 w
systemach monitoringu zawierających do ośmiu dysków twardych i do 32 kamer wideo. Unikatowa technologia AllFrame
we współpracy z transmisją strumieniową ATA ogranicza niepożądane zjawisko pikselizacji i „wypadania” klatek wideo, typowe
dla systemów monitoringu wyposażonych w dyski standardowe, nieprzystosowane do tego typu zadań.

Cechy produktu:
Dyski klasy desktop a dyski do monitoringu
Dyski WD Purple klasy surveillance pomyślnie przeszły testy zgodności z wieloma różnymi systemami zabezpieczeń. Dyski te
zastępują standardowe dyski klasy desktop, które nie są przeznaczone do pracy ciągłej 24x7 w środowiskach wymagających
rejestrowania wideo wysokiej rozdzielczości. Dyski klasy desktop są przeznaczone do środowisk, w których obciążenie dysku
jest krótkotrwałe. Nie są także przystosowane do dużych wahań temperatury otoczenia i do wibracji, jakie zwykle występują w
systemach monitoringu.

Technologia AllFrame podnosi wydajność
Dyski twarde do monitoringu WD Purple są wyposażone w technologię AllFrame, która w połączeniu z mechanizmem
transmisji strumieniowej ATA ogranicza zjawisko „wypadania” klatek wideo, podnosi jakość odtwarzanego obrazu i umożliwia
obsługę większej liczby kieszeni na dyski. Technologia AllFrame ogranicza zjawisko „wypadania” klatek wideo, typowe dla
systemów monitoringu wyposażonych w dyski standardowe, nieprzystosowane do tego typu zadań. Brakujące klatki i przerwy
w zapisie mogą stanowić poważne utrudnienie w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa, gdy konieczne jest przejrzenie
zarejestrowanego materiału
wideo. Dyski WD Purple z technologią AllFrame zapewniają poczucie bezpieczeństwa, którego oczekujesz, gdy chcesz
odtworzyć i przejrzeć nagranie wideo z krytycznej chwili.
Wysoki poziom zgodności
Dyski twarde WD Purple klasy surveillance są zgodne z obudowami i procesorami wiodących w branży producentów i
zapewniają łatwą integrację z nowymi i istniejącymi systemami monitoringu wizyjnego. Skorzystaj z naszego selektora
zgodności, aby dowiedzieć się, który dysk klasy surveillance spełnia Twoje potrzeby.
Zoptymalizowana wydajność współpracy z dużą liczbą kamer: do 32 kamer wideo HD
Dyski twarde WD Purple są zoptymalizowane pod kątem obsługi nawet 32 kamer wideo HD (high-definition). Umożliwia to
łatwą modernizację i rozbudowę systemu zabezpieczeń w przyszłości.
Obniżone zużycie energii
Niskie zużycie energii jest kluczowe w systemach monitoringu, które wymagają ciągłej pracy urządzeń i odznaczają się
podwyższoną temperaturą. Dzięki unikatowej technologii IntelliSeek™ dyski WD Purple obliczają optymalną szybkość
wyszukiwania ścieżek. Pozwala to obniżyć zużycie energii, emisję hałasu i poziom wibracji, które mogą powodować
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uszkodzenia
i prowadzą do przyspieszonego zużycia standardowych dysków twardych klasy desktop. Inwestycja w wyspecjalizowane dyski
twarde do monitoringu daje poczucie bezpieczeństwa i zapewnia długotrwałe korzystanie ze wszystkich ich zalet.
Ograniczona gwarancja:
3 lata (wszystkie kraje świata)
Jesteśmy pewni jakości i niezawodności naszych produktów, dlatego objęliśmy je aż trzyletnią ograniczoną gwarancją na
całym świecie.

Specyfikacja sprzętowa
Pojemność: 2000 GB [2 TB]
Format szerokości: 3.5"
Interfejs: SATA 600
Pamieć cache: 64 MB
Gwarancja 3 lata

Serwis zewnętrzny Firmy WD http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=pl
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