WESTERN DIGITAL RED 3.5" 1000 GB SATA III

€64.95
HDD WD Red™ 1TB -3.5inch- 64MB - SATA3
SKU: 7330381204548

PRODUCT DESCRIPTION

VUL UW NAS MET RED. EN DOE DAARNA FANTASTISCHE DINGEN.
De WD Red harde schijf, met een capaciteit tot 10 TB, is ontwikkeld voor NAS-systemen met één
tot 8 posities zodat u over de capaciteit beschikt om uw waardevolle gegevens in één unit op te
slaan.
Lagere temperaturen
Omdat er minder stroom wordt verbruikt, blijft de bedrijfstemperatuur van uw NAS beperkt. Als de
temperatuur van uw systeem lager is, kunt u een meer betrouwbare oplossing verzorgen voor uw
NAS.
Gebouwd voor NAS-compatibiliteit
WD Red harde schijven met NASware-technologie zijn speciaal ontworpen om evenwichtige
prestaties en betrouwbaarheid te bieden in NAS- en RAID-omgevingen.
Desktopschijf of WD Red harde schijf
Een harde schijf voor de desktop is gewoonlijk niet getest en ontworpen voor NAS-omgevingen. WD
Red biedt functies zoals NAS-compatibiliteit, toegenomen betrouwbaarheid en meer.
WD RED. GEBOUWD VOOR NAS.
Rust uw NAS uit met WD Red harde schijven en geniet van het streamen van uw media, het maken
van back-ups van uw pc's, het delen van uw bestanden en het snel en gemakkelijk beheren van uw
digitale inhoud.
EXCLUSIEVE TECHNOLOGIE
Naadloze integratie, robuuste gegevensbescherming en optimale prestaties voor NAS-systemen in
veeleisende omgevingen.

EENVOUDIG BACK-UPS MAKEN EN UPGRADES UITVOEREN
Acronis True Image WD Edition-software, die gratis kan worden gedownload, kan harde schijven
klonen en een back-up van uw besturingssysteem, toepassingen, instellingen en al uw gegevens
maken.
3D Active Balance Plus
Helpt ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd blijven tegen de trillingen en het geluid in een
NAS- of RAID-omgeving. Deze dual-plane balanscontrole helpt de prestaties van uw harde schijf op
termijn te handhaven.
Topondersteuning en een beperkte garantie van drie jaar
Voer vol vertrouwen een upgrade uit naar de best mogelijke NAS-prestaties, met de zekerheid van
een beperkte garantie van drie jaar en ondersteuningsdiensten van wereldklasse die bij elke WD
Red harde schijf zijn inbegrepen.
Dag en nacht betrouwbaar
Omdat uw NAS-systeem altijd is ingeschakeld, is een zeer betrouwbare schijf cruciaal voor
betrouwbaarheid op de lange termijn. Desktopschijven zijn niet ontworpen en getest in
omgevingen die dag en nacht actief zijn. Dit vormt echter wel het fundament van WD Red harde
NAS-schijven.
EXCLUSIEVE TECHNOLOGIE
Naadloze integratie, robuuste gegevensbescherming en optimale prestaties voor NAS-systemen in
veeleisende omgevingen.

