
Gebouwd voor dag en nacht bewaking 

AllFrame™-technologie voor betere prestaties

Ontwikkeld voor ondersteuning van maximaal 32 HD-camera's

WD Purple-opslag voor bewaking 
wordt gefabriceerd voor dag en nacht 
functionerende bewakingssystemen in 
hoge definitie die tot acht harde schijven en 
tot 32 camera's gebruiken. De exclusieve 
AllFrame-technologie werkt met ATA-
streaming en vermindert foutpixellering en 
video-onderbrekingen die optreden wanneer 
harde schijven voor bureaucomputers ten 
onrechte worden gebruikt als opslag voor 
bewakingssystemen.

WD Purple™

Bewakingsopslag

Purple betekent bewaking.



WD Purple
Bewakingsopslag

Productkenmerken

Bureauschijven versus 
bewakingsopslag
WD Purple-opslag van 
bewakingsklasse is 
getest op compatibiliteit 
in een breed aanbod aan 
bewakingssystemen. Deze 
schijven zijn ontworpen 
als vervanging van 
bureauschijven die niet zijn 
bedoeld voor de zware 
bewakingsomgeving in 
hoge resolutie die altijd 
aanstaat. Bureauschijven 
zijn gebouwd voor 
gebruik tijdens korte 
perioden en zijn niet 
gefabriceerd voor de hoge 
temperatuurschommelingen 
en de trillingen in apparatuur 
die vaak voorkomen in 
bewakingstoepassingen. 

Verbeter prestaties met 
AllFrame
WD Purple-harde schijven 
van bewakingsklasse zijn 
uitgerust met AllFrame-
technologie die werkt met 
ATA-streaming. Dit vermindert 
verlies van frames, verbetert 
afspelen en verhoogt 
het aantal ondersteunde 
stationsposities. 
AllFrame vermindert 
video-onderbrekingen 
die vaak optreden 
wanneer harde schijven 
voor bureaucomputers 
ten onrechte worden 
gebruikt als opslag voor 
bewakingssystemen. Gemiste 
frames en verdwenen 
opnames vormen een 
ernstig probleem wanneer 
er een incident optreedt en 
u de bewakingsopnamen 
nodig hebt. WD Purple met 
AllFrame biedt het vertrouwen 
dat u verwacht wanneer 
het tijd is om belangrijke 
bewakingsbeelden af te 
spelen en te bekijken. 

Gefabriceerd voor 
compatibiliteit
WD Purple-harde schijven 
voor bewaking zijn gebouwd 
voor compatibiliteit met 
toonaangevende chassis- 
en chipsetfabrikanten 
voor naadloze integratie in 
uw nieuwe of bestaande 
videobewakingssysteem. 
Raadpleeg onze 
compatibiliteitskiezer voor 
informatie over welke 
bewakingsschijf de juiste is 
voor u.

Geoptimaliseerde 
prestaties voor maximaal 
32 HD-camera's
WD Purple-harde schijven 
zijn geoptimaliseerd om 32 
bewakingscamera's in hoge 
definitie te ondersteunen, 
waardoor u de flexibiliteit hebt 
om uw bewakingssysteem 
later op te waarderen en uit te 
breiden.

Lager energieverbruik
Laag energieverbruik is van 
doorslaggevend belang 
in omgevingen met hoge 
temperaturen die altijd 
aanstaan. Met exclusieve 
IntelliSeek™-technologie 
berekent WD Purple de 
optimale zoeksnelheden 
die stroomverbruik, lawaai 
en trillingen verminderen 
waardoor stations sneller 
kapot gaan of verslijten. 
Wanneer u investeert 
in een topschijf van 
bewakingsklasse hebt 
u minder zorgen, terwijl 
u langer geniet van de 
voordelen.

3 jaar beperkte garantie 
(wereldwijd)
Vertrouw een bedrijf 
dat achter zijn 
bewakingsopslagproducten 
durft te staan met een 
wereldwijde beperkte 
garantie van 3 jaar.

Productspecificaties

AAnsLuitinG FormAAt DrAAisneLHeiD CACHe
SATA 6 Gb/s 3,5 inch IntelliPower 64 MB 

moDeLLen CAPACiteiten mtBF BePerkte GArAntie
WD10PURX-64D85Y0
WD20PURX-64P6ZY0
WD30PURX-64P6ZY0
WD40PURX-64GVNY0

4 TB
3 TB
2 TB
1 TB

1.000.000 uur 3 jaar

Western Digital, WD en het WD-logo zijn gedeponeerde merken in de VS en andere landen. Allframe en IntelliSeek zijn merken van Western Digital Technologies, Inc. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. De weergegeven afbeeldingen 
kunnen afwijken van het feitelijke product. Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar. Alle product- en verpakkingsspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. © 2014 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten 
voorbehouden. Gebruikt voor opslagcapaciteit zijn één megabyte (MB) = één miljoen bytes, één gigabyte (GB) = één miljard bytes, en één terabyte (TB) = één biljoen bytes. De totale beschikbare capaciteit hangt af van de gebruiksomgeving. Gebruikt voor overdrachtssnelheid 
of aansluitingen is 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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