
Vertrouwde fabricage

Een moderne klassieker

Uw kracht van keuze

WD Blue-opslag is ontworpen en 
geproduceerd met de technologie die  
u terugvindt in de originele bekroonde 
bureau- en mobiele opslag van WD. Hierdoor 
kunt u uw station met vertrouwen gebruiken 
in de wetenschap dat onze uitvindingen voor 
opslag bewezen en betrouwbare oplossingen 
voor alledag zijn. Het verschil met WD is dat 
onze kleuren nooit vervagen.

WD Blue™

Opslag voor elke dag

Krachtige prestaties  
en betrouwbaarheid 
voor dagelijks  
computerwerk.

Meer informatie over 
WD Blue



WD Blue
Opslag voor elke dag

Productkenmerken

Vertrouwde fabricage
WD Blue wordt 
gebouwd volgens WD's 
hoogste kwaliteits- en 
betrouwbaarheidsnormen.  
WD Blue biedt de ideale 
kenmerken en capaciteit 
op instapniveau voor uw 
computerbehoeften. WD Blue 
is ontwikkeld door het merk dat 
u vertrouwt met de kwaliteit die 
u verwacht van een geteste, 
bewezen opslagoplossing voor 
alledag.

Uw kracht van keuze
WD Blue is beschikbaar met 
veel verschillende capaciteiten 
op instapniveau, cachegroottes, 
formaten en aansluitingen, zodat 
u zeker een station kunt vinden 
dat perfect bij uw systeem 
past. Maar niet alle harde 
schijven zijn hetzelfde en als uw 
toepassingen meer eisen, geeft 
WD u de kracht van vrije keuze.

Station met vertrouwen
We voeren tests uit op 
honderden systemen en 
configuraties en talloze 
platforms in ons FIT Lab™. 
Hierdoor kunnen onze  
klanten erop vertrouwen  
dat onze stations zullen  
werken in hun systemen  
voor ultieme compatibiliteit. 
Met WD Blue kunt u uw station 
met vertrouwen gebruiken 
in de wetenschap dat onze 
uitvindingen voor opslag,  
zoals NoTouch™ Ramp  
Load-technologie, bewezen en 
betrouwbare oplossingen voor 
alledag zijn. 

Eenvoudig op te waarderen
Met Acronis True Image, 
dat beschikbaar is als 
een download op de WD-
ondersteuningswebsite, kunt  
u al uw gegevens naar 
een nieuw station klonen 
of kopiëren, zodat u uw 
besturingssysteem en 
toepassingen niet opnieuw hoeft 
te installeren om alle voordelen 
van het nieuwe station te krijgen.

Een moderne klassieker
WD Blue-opslag is ontworpen 
en geproduceerd met de 
technologie die u terugvindt 
in de originele bekroonde 
bureau- en mobiele harde 
schijven van WD. WD Blue 
stelt de norm voor opslag 
voor alledag door voortdurend 
verbeterde prestaties te leveren 
in opeenvolgende generaties 
en tegelijkertijd WD's kwaliteit 
en betrouwbaarheid te 
handhaven, en dat gedurende 
zes generaties. Het verschil is 
dat onze kleuren nooit vervagen, 
generatie na generatie.

Het voordeel van WD
WD onderwerpt zijn producten 
aan uitgebreide functionele 
integriteitstests (F.I.T.) vóór 
de lancering. Deze tests 
garanderen dat onze producten 
consistent voldoen aan 
de hoogste kwaliteits- en 
betrouwbaarheidsnormen van 
het merk WD. WD heeft ook 
een gedetailleerde kennisbank 
met meer dan 1.000 nuttige 
artikelen en nuttige software 
en hulpprogramma's. 
Onze telefonische 
klantenondersteuning biedt 
langere werkuren om u te 
helpen wanneer u dat nodig 
hebt. Onze gratis telefonische 
ondersteuning staat klaar om 
u te helpen of u kunt naar onze 
website van WD Support gaan 
voor meer details.

   Productspecificaties

Western Digital, WD en het WD-logo zijn gedeponeerde merken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en andere landen. absolutely, WD Blue, WD Green, WD Black, WD Red, WD Purple, NASware en FIT Lab zijn merken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en 
andere landen. Andere merken kunnen genoemd zijn die eigendom zijn van andere bedrijven. De productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De gebruikte eenheden voor opslagcapaciteit zijn één megabyte (MB) = één miljoen bytes, één gigabyte (GB) = één miljard bytes, en één terabyte (TB) = één triljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de besturingsomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid 
of aansluiting betekent megabyte per seconde (MB/s) = één miljoen bytes per seconde, en gigabit per seconde (Gb/s) = één miljard bits per seconde.
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WD Blue maakt deel uit van het volledige aanbod aan interne harde schijven van WD.

Elke dag Capaciteit Prestaties BewakingNAS

AAnSlUiting VERBinDing
SATA-aansluiting (7 tot 9,5 mm hoog)

FoRmAAt Z-HoogtE toEREntAl
SATA 6 Gb/s 
SATA 3 Gb/s

2,5 inch 9,5 mm (BPxx- en JPxx-modellen)
7 mm (LPxx- en SPxx-modellen) 

5400 TPM

moDEllEn CACHE CAPACitEit BEPERktE gARAntiE
SAtA 6 gb/s 
WD2500LPVX
WD3200LPVX
WD5000LPVX
WD7500BPVX
WD7500LPCX
WD10JPVX
WD10SPCX

SAtA 3 gb/s 
WD2500BPVT
WD2500LPVT
WD3200BPVT
WD3200LPVT
WD5000BPVT
WD5000LPVT
WD7500BPVT
WD10JPVT

8 MB
16 MB (xxCX-modellen)

250 GB
320 GB
500 GB
750 GB
1 TB

2 jaar


