
WD Black™ PCIe
NVMe SSD (Solid State-schijf)

Met sequentiële leessnelheden tot 2050 MB/s, 
voorziet de WD Black PCIe Gen3 x 4 op NVMe 
gebaseerde SSD pc-gebruikers van een compleet 
niveau prestatieniveau met PCIe NVMe-compatibele 
moederborden en systemen. Door uitgebreide 
compatibiliteitstests, een beperkte garantie van 5 jaar 
en downloadbare SSD-software, krijgt u de beschikking 
over betrouwbare, hoogwaardige opslagcapaciteit 
die jarenlang meegaat.

INTERFACE1

PCIe Gen3 x4

FORMAAT

M.2 2280

CAPACITEITEN

256 GB en 512 GB

Productkenmerken

Ontketende prestaties voor een 
nieuw niveau van computergebruik
De WD Black PCIe SSD biedt 
sequentiële leessnelheden tot 
2050 MB/s en levert daarmee 
snelheden die meer dan driemaal 
hoger liggen dan die van een 
SATA SSD, zodat u in de behoeften 
voor high-end computergebruik kunt 
voorzien. Start uw systeem snel op, 
open snel games en multitask met 
gemak met een WD Black PCIe SSD.

Thermisch controle en 
stroombeheer
De WD Black PCIe SSD is uitgerust 
met uitgebreide algoritmen 
voor temperatuurbeperking 
en stroombeheer en helpt op 
energiezuinige wijze oververhitting 
te voorkomen, uw gegevens te 
beschermen en het prestatieniveau 
op een hoog peil te houden.

Uitstekende betrouwbaarheid
Met 1,75 miljoen uur voordat 
er defecten optreden (MTTF), 
kan een WD Black PCIe SSD 
jarenlang helpen uw gegevens op 
te slaan. WD Black PCIe Solid State-
schijven maken tevens gebruik van 
verschillende technologieën voor 
foutcorrectie om gegevensverlies 
te helpen voorkomen en blijvende 
duurzaamheid te bieden.

M.2-ontwerp ideaal voor desktops 
en compacte pc's
Door zijn dunne, enkelzijdige 
M.2 2280-ontwerp is de 
WD Black PCIe SSD bij uitstek 
geschikt voor frames voor 
torendesktops alsmede compacte, 
hoogwaardige pc's.

5 jaar beperkte garantie en 
gecertificeerd door WD F.I.T. Lab
WD Black PCIe SSD's, die in het 
WD F.I.T. Lab zijn getest voor 
compatibiliteit, zijn gecertificeerd 
om te werken met een breed scala 
van hoogwaardige pc-configuraties 
en -moederborden. En met een 
beperkte garantie van 5 jaar bent 
u voor lange tijd verzekerd van 
betrouwbare opslag.

Downloadbaar WD SSD-dashboard 
en Acronis-software
Controleer de beschikbare 
capaciteit, bedrijfstemperaturen, 
SMART-kenmerken en meer 
van uw schijf met het WD SSD-
dashboard. 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.

Toepassingen

WD Black PCIe SSD's zijn beschikbaar in een M.2 2280 formaat, waardoor zij bij uitstek geschikt zijn voor het bouwen van high-end spelsystemen of hoogwaardige torendesktops 
en -laptops met ondersteuning voor een aansluiting van het M-type.

Het voordeel van WD

WD onderwerpt zijn producten aan uitgebreide functionele integriteitstests (FIT) 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 plus software en hulpprogramma's. Onze klantenondersteuning 
biedt lange werkuren om u te helpen wanneer u dat nodig hebt. Onze gratis telefonische ondersteuning staat klaar om u te helpen; u kunt ook naar 
onze WD-ondersteuningswebsite gaan voor meer details.
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Specificaties 256 GB 512 GB
Modelnummers2

WD Black PCIe SSD M.2 2280 WDS256G1X0C WDS512G1X0C

Interface1, 3

WD Black PCIe SSD M.2 2280 PCIe Gen3 8 Gb/s, tot 4 banen PCIe Gen3 8 Gb/s, tot 4 banen

Prestaties4  [4KB QD32]

PCMark 180 K 180 K

Sequentieel lezen MB/s (Q=32, T=1)5 2050 2050
Sequentieel schrijven MB/s (Q=32, T=1) 700 800
Willekeurig lezen 4 KB IOPS (Q=32, T=4) 170 K 170 K
Willekeurig schrijven 4 KB IOPS (Q=32, T=4) 130 K 134 K
Duurzaamheid (TBW)6 80 160

Vermogen7

Gem. Actieve vermogen (mW)4 135 135
Voedingsspanning 3,3 V ± 5% 3,3 V ± 5%
Piekvermogen 2,5 A (10 us) 2,5 A (10 us)
Modus voor laag vermogen PS3 (mW) 50 50
Modus voor laag vermogen PS4 (mW) 5,5 5,5

Betrouwbaarheid
MTTF8 1,75 mln. uur 1,75 mln. uur

Omgeving
Bedrijfstemperaturen9 0 °C tot 70 °C 0 °C tot 70 °C
Temperaturen indien niet in bedrijf10 -55 °C tot 85 °C -55 °C tot 85 °C
Trillingen in bedrijf 5,0 gRMS, 10-2000 Hz, 3 assen 5,0 gRMS, 10-2000 Hz, 3 assen
Trillingen wanneer niet in bedrijf 4,9 gRMS, 7-800 Hz, 3 assen 4,9 gRMS, 7-800 Hz, 3 assen
Schokken in bedrijf/niet in bedrijf 1500 G bij halve sinusgolf van 0,5 ms 1500 G bij halve sinusgolf van 0,5 ms
Certificeringen FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI
Beperkte garantie11 5 jaar 5 jaar

Fysieke afmetingen
Grootte: M.2 2280 22 ± 0,15 mm x 80 ± 0,15 mm x 2,23 mm 22 ± 0,15 mm x 80 ± 0,15 mm x 2,38 mm
Gewicht: M.2 2280 7,2 ± 0,5 g 7,2 ± 0,5 g

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
 1 Achterwaarts compatibel met Gen2 en Gen1.
 2 Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar.
 3 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. Bij gebruik voor buffer of cache is één megabyte (MB) gelijk aan 1.048.576 bytes. 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. De effectieve maximale overdrachtssnelheid van SATA 6 Gb/s is berekend in overeenstemming met de specificatie Serial ATA die wordt 
uitgegeven door de SATA-IO-organisatie die gold op de datum van dit specificatieblad. Ga naar www.sata-io.org voor meer informatie.

 4 Prestaties zijn gebaseerd op de CrystalDiskMark-benchmark waarbij gebruik wordt gemaakt van een 1000 MB LBA-bereik op een ASUS Z170 desktop met Intel® i7-6700K 4,0 GHz, 8 GB 2133 MHz DDR4. 
Windows 10 Pro 64-bits met Microsoft StorNVMe-stuurprogramma, secundaire schijf.

 5 Q=Wachtrij, T=Thread.
 6 TBW-waarden (geschreven terabytes) berekend met behulp van JEDEC-clientwerkbelasting (JESD219) en variëren per productcapaciteit.
 7 Gemeten via de MobileMark™ 2014-benchmark met ASPM (Active State Power Management) ingeschakeld.
 8 MTTF = Mean Time To Failure gebaseerd op interne tests met behulp van Telcordia-stresstest voor onderdelen.
 9 Bedrijfstemperatuur wordt gemeten door een ingebouwde temperatuursensor.
10 Opslagtemperatuur indien niet in bedrijf garandeert niet dat de gegevens bewaard blijven.
11 Zie http://support.wd.com voor specifieke regionale garantiegegevens.


