
Western Digital HDD 8TB IntelliPower 128MB SATA3
PURPLE

Code:
HD3WD84PURZ

Vendor code:
WD84PURZ

EAN code:
0718037887906

8TB, 3.5", SATA 6Gb/s, 128MB, 5640 rpm

OPSLAG ZONDER CONCESSIES

Zij zijn gefabriceerd voor dag en nacht functionerende beveiligingssystemen met hoge resolutie. Met een
ondersteunde werkbelasting tot 180 TB per jaar en ondersteuning voor maximaal 64 camera's, zijn WD Purple
harde schijven geoptimaliseerd voor beveiligingssystemen. WD Purple 8 TB, 10 TB & 12 TB schijven zijn ontworpen
om Deep Learning-analyses te ondersteunen in NVR’s die AI ondersteuen en bieden een werkbelasting tot 360 TB
per jaar en maximaal 16 AI-kanalen voor analyse binnen het systeem.

De juiste harde schijf voor de klus

WD Purple harde schijven zijn speciaal ontworpen voor de extreem hoge eisen van dag en nacht actieve
beveiligingssystemen met hoge temperaturen.

Prestaties waarop u kunt vertrouwen

WD Purple, van een wereldwijde leider in de opslagindustrie, is ontworpen voor kwaliteitsweergave van
videobeelden als u deze het meest nodig hebt.



Breid uw weergave uit tot 64

WD Purple harde schijven zijn geoptimaliseerd om tot 64 camera's te ondersteunen, waardoor u de flexibiliteit hebt
om een upgrade van uw beveiligingssysteem uit te voeren of dit uit te breiden.

NAADLOZE INTEGRATIE

Gezien het brede scala aan toonaangevende behuizingen en chipsets dat wordt ondersteund, zult u beslist de
configuratie en compatibiliteit vinden die geschikt is voor uw NVR.

MINDER IS MEER

Een laag energieverbruik is absolute noodzaak in een beveiligingsomgeving met hoge temperaturen die altijd actief
is. IntelliSeek-technologie helpt schadelijk geluid en trillingen in de omgeving verminderen.

ONTWIKKELD VOOR BEVEILIGING

De WD Purple harde schijf is ontworpen voor zowel DVR- als NVR-beveiligingssystemen en is compatibel met veel
toonaangevende leveranciers van bewakings- en beveiligingsoplossingen. Wij kunnen u helpen de perfecte opslag
voor uw systeem te vinden.

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 65 °C

Schokbestendigheid 30 G

Schokbestendigheid (buiten gebruik) 250 G
Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C

Energie

Stroomverbruik (idle) 5,5 W
Stroomverbruik (in standby) 0,4 W

Stroomverbruik (lezen) 6,2 W

Stroomverbruik (schrijven) 6,2 W

Gewicht en omvang

Breedte 101,6 mm

Diepte 147 mm
Gewicht 715 g

Hoogte 26,1 mm

Kenmerken

Buffergrootte opslagstation 128 MB

Component voor Bewakingssysteem

HDD capaciteit 8000 GB
HDD gemiddelde overdrachtssnelheid 194 MB/s

HDD omvang 3.5"

HDD rotatiesnelheid 5640 RPM



Hot-swap Nee
Interface SATA III

Mean time between failures (MTBF) 1000000 uur

Overdrachtsnelheid HDD-interface 6 Gbit/s
Soort HDD

Start/stop-cycli 300000

Technische details

Duurzaamheidscertificaten RoHS

Verpakking

Adapter opslagschijf inbegrepen Nee


