
Western Digital HDD 1TB 7200RPM 64MB SATA3 BLUE

Code:
HD3WD10EZEX

Vendor code:
WD10EZEX

EAN code:
718037779911

1TB, 8.89 cm (3.5 ") , SATA 6Gb/s, 7200 RPM, 64MB

BOUW HET MET BLUE. OPSLAGCAPACITEIT TOT WEL 6 TB.

Geef uw pc-opslag een boost met WD Blue harde schijven. Dit product is speciaal ontwikkeld voor desktops en All-
in-One-pc's met een reeks van verschillende opslagcapaciteiten.

Verbeter de pc-prestaties

Geef uw desktop extra prestaties en opslagcapaciteit door uw harde schijf te combineren met een SSD voor een zo
snel mogelijke toegang tot uw gegevens en een WD Blue harde schijf voor tot 6 TB aan extra capaciteit.

Plan voor de toekomst

Met betere technologie worden de opslagbehoeften ook specifieker. Digitale camera's die Ultra HD-video opnemen
met een resolutie van 4K en 30 frames per seconde vereisen enorm veel opslagruimte. Het afhandelen van al die
media is een fluitje van een cent met onze harde schijf van 6 TB.

Vertrouw op WD

WD Blue harde schijven zijn befaamd vanwege hun betrouwbaarheid en worden ontwikkeld, getest en gebouwd om



langdurig mee te gaan. Bovendien geldt een beperkte garantie van 2 jaar.

EEN UITSTEKENDE OPLOSSING VOOR UW ALLEDAAGSE COMPUTERBEHOEFTEN

De WD Blue harde schijf biedt prestaties, betrouwbaarheid en capaciteit, waardoor dit een uitstekende oplossing
vormt voor de alledaagse gebruiker.

Werken WD Blue harde schijven met mijn SSD?

Ja, WD Blue harde schijven vormen een perfecte combinatie van een SSD die de systeemprestaties een extra
impuls geeft en capaciteit voor uitbreiding van uw bestaande pc. De beste combinatie wordt geboden door een WD
Blue harde schijf van meer dan 2 TB, zodat u ook kunt plannen voor toekomstige behoeften.

Welke capaciteit wordt aanbevolen voor games?

Naarmate games groter worden, neemt ook de behoefte aan capaciteit toe. WD Black harde schijven bieden de
beste prestaties en de hoogste betrouwbaarheid voor gaming alsmede een langere beperkte garantie van 5 jaar die
is aangepast aan uw andere hoogwaardige pc-onderdelen.

Ik sla heel veel foto's en video's op. Welke capaciteit wordt hiervoor aanbevolen?

Een opslagcapaciteit van 2 TB tot 4 TB is het meest geschikt voor gebruikers die veel foto's en video's maken met
hun smartphone en probleemloos back-ups willen maken of over een kopie van hun gegevens willen beschikken.
Zorg voor betrouwbaarheid en capaciteit om te voorzien in uw behoeften, nu en in de nabije toekomst.

Ik heb thuis een NAS. Welke harde schijven adviseert u?

De WD Red harde schijf is speciaal gebouwd voor NAS-apparaten en is geoptimaliseerd voor RAID-omgevingen en
omgevingen die dag en nacht actief zijn.

Eisen aan de omgeving

Schokbestendigheid 30 G
Schokbestendigheid (buiten gebruik) 350 G

Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C

Temperatuur, in bedrijf 0 - 60 °C

Energie

Ingangsspanning 12

Stroomverbruik (idle) 6,1 W
Stroomverbruik (in standby) 1,2 W

Stroomverbruik (lezen) 6,8 W

Stroomverbruik (schrijven) 6,8 W

Gewicht en omvang

Breedte 101,6 mm

Diepte 147 mm

Gewicht 450 g
Hoogte 25,4 mm



Harde schijf

Component voor PC

Continue transfersnelheid harde schijf 150 MiB/s

Drive, omvang buffer 64 MB
Harde schijf, omvang 3.5"

Harde schijf-interface SATA III

Opslagcapaciteit harde schijf 1000 GB
RoHS compliance Ja

Rotatiesnelheid harde schijf 7200 RPM

Soort apparaat HDD

Start/stop-cycli 300000
Transfersnelheid interface harde schijf 6 Gbit/s

Inhoud van de verpakking

Aantal 1

Adapter opslagschijf inbegrepen Nee


