
Western Digital HDD EXT Elements 8TB 3.5 USB2 BK

Code:
HDEWD4818294

Vendor code:
WDBWLG0080HBK-EESN

EAN code:
718037863634

Elements, 8 TB, USB 3.0, 48x135x165.8 mm, zwart

EENVOUDIGE, EXTRA OPSLAG

Betrouwbare opslag met hoge capaciteit voor ultrasnelle gegevensoverdrachten.

Hoge capaciteit in een compact ontwerp

Het compacte ontwerp biedt een capaciteit tot 10 TB, waardoor de WD Elements opslag voor desktopcomputers de
ideale oplossing is voor eenvoudige, extra opslag van al uw belangrijke foto's, muziek, video's en bestanden.

Verbeter de prestaties van pc’s

Wanneer uw interne harde schijf bijna vol is, wordt uw pc trager. U hoeft geen bestanden te verwijderen. Maak
ruimte vrij op uw interne harde schijf door bestanden over te brengen naar uw WD Elements-desktopopslag om uw
computer weer op gang te krijgen.

De eenvoud van plug&play

Werkt direct vanuit de doos met uw Windows®-pc. Simpelweg aansluiten op de USB-poort om direct opslag toe te
voegen.



COMPATIBILITEIT MET USB 3.0 EN USB 2.0

Met deze losse schijf krijgt u compatibiliteit met de nieuwste USB 3.0-apparaten en ook achterwaartse
compatibiliteit met USB 2.0-apparaten.

WD-KWALITEIT VAN BINNEN EN VAN BUITEN

We weten dat uw gegevens belangrijk voor u zijn. Daarom is de schijf aan de binnenkant gemaakt om te voldoen
aan onze strenge eisen ten aanzien van duurzaamheid, schokbestendigheid en langdurige betrouwbaarheid.
Vervolgens beschermen we de schijf met een duurzame behuizing die is ontworpen om stijl en bescherming te
bieden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Geformatteerd voor NTFS en compatibel met Windows 10, Windows 8.1, Windows 7. Afhankelijk van de
hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker kan de compatibiliteit afwijken.- Hoge capaciteit in
een eenvoudig en compact ontwerp- Verbeter de pc-prestaties- Voorbereid voor USB 3.0

Beveiliging

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot Ja

Kabelslot sleuf type Kensington

Design

Kleur van het product Zwart

Eisen aan de omgeving

Temperatuur bij opslag -20 - 65 °C

Temperatuur, in bedrijf 5 - 35 °C

Energie

Externe adapter Ja

Stroomvoorziening via USB Nee

Gewicht en omvang

Breedte 48 mm

Diepte 135 mm
Gewicht 950 g

Hoogte 165,8 mm

Harde schijf

Opslagcapaciteit harde schijf 8000 GB

Soort apparaat HDD



Poorten & interfaces

Thunderbolt technologie Nee

USB-aansluiting Ja

USB-connectortype Micro-USB B
USB-versie 3.0 (3.1 Gen 1)

Wi-Fi Nee

Prestatie

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8.1

Verpakking

Gebruiksaanwijzing Ja

Meegeleverde kabels USB


