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DANH MỤC SẢN PHẨM
Lưu trữ WD dựa theo ứng dụng 

Lưu trữ dành cho máy để bàn

Lưu trữ máy trạm

Lưu trữ dành cho trung tâm dữ liệu 

Lưu trữ giám sát Lưu trữ AV

Lưu trữ NAS

Lưu trữ máy tính xách tay

Hằng ngày Dung lượng Hiệu suất

Hằng ngày

Dành cho 
các hệ thống 

đặc biệt quan trọng 

Dành cho NAS 
từ 6 khay trở lên

Dành cho NAS 
từ 1 tới 6 khay

Dành cho NAS 
từ 6 khay trở lên

Dung lượng Hiệu suất

MÔ HÌNH Ổ CỨNG VÀ HỆ THỐNG PHÙ HỢP

Nhân viên 
văn phòng Tiệm internet 

Game thủ  Thiết kế đồ họa và 
kiến trúc sư  

Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ   

Thiết kế đồ họa và 
kiến trúc sư  

Nhà sản xuất 
�lm và âm nhạc    

Đạo diễn �lm, 
nhân viên sản xuất 



WD Blue
Ổ cứng dành cho máy tính cá nhân 

. Ổ cứng dành cho hoạt động hàng ngày 

. Hiệu suất cao và ổn định

. Dễ dàng nâng cấp 

. Có cả chuẩn 3.5 inch và 2.5 inch

.  Giá cả hợp lý với chất lượng tối ưu 

. Dung lượng lên đên 1TB 

“ WD Blue  hoạt động ổn 
định và đáng tin cậy, phù hợp 
với nhu cầu sử dụng máy tính 
hàng ngày của sinh viên, hộ gia 
đình, nhân viên văn phòng… ”  

Lư Thế Nghĩa 
Admin forum VOZ  
http://vozforums.com/



WD Green
Ổ cứng thứ cấp 

. Dung lượng lưu trữ lớn 

.  Dung lượng lớn lên đến 6TB 

.  Sử dụng cho máy tính để bàn, máy tính 
All-in-one, lưu trữ thứ cấp, các thiết bị gắn 
ngoài hoặc sao lưu dự phòng 
.  Hoạt động mát và êm ái 

“Với dung lượng lớn, giá 
cả ở mức dễ chấp nhận, 
WD Green là lựa chọn 
hàng đầu cho người cần 
đến dung lượng lưu trữ 
lớn như hình ảnh, tài 
liệu, dữ liệu công việc…” 

Nguyễn Long
Nhiệp ảnh gia chuyên nghiệp
Nguyễn Long Studio 



WD Black
Ổ cứng dành cho hệ thống 
chuyên nghiệp 

. Tối ưu hóa hiệu suất cho máy tính 
chuyên dụng 
 

. Là ổ cứng duy nhất có hai nhân xử lý: nhân đôi 
sức mạnh xử lý để tối ưu hóa hiệu năng 
. Đáp ứng tốt nhất cho hệ thống cần độ nét cao: 
tăng độ chính xác dữ liệu trên từng ổ đĩa
.  Bảo hành 5 năm 
.  Dung lượng lên đến 4TB 
.  Có cả chuẩn 3.5 inch và chuẩn 2.5 inch 

“ Tốc độ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết 

quả của một trận đấu, đó là lý do WD Black 
luôn đồng hành với chúng tôi. ”

Saigon Jockers
Đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp 



. Là ổ cứng duy nhất có hai nhân xử lý: nhân đôi 
sức mạnh xử lý để tối ưu hóa hiệu năng 
. Đáp ứng tốt nhất cho hệ thống cần độ nét cao: 
tăng độ chính xác dữ liệu trên từng ổ đĩa
.  Bảo hành 5 năm 
.  Dung lượng lên đến 4TB 
.  Có cả chuẩn 3.5 inch và chuẩn 2.5 inch 

WD Red
Ổ cứng chuyên dụng cho NAS 

. Thiết kế và thử nghiệm cho môi trường RAID

. Sự lựa chọn đúng đắn dành cho NAS 

. Thiết kế dành riêng cho NAS của hộ gia đình , văn 
phòng vừa và nhỏ 
. Hoạt động liên tục trong môi trường 24/7 
. Hoạt động mát, ít tiêu tốn điện năng và ít nóng 
. Công nghệ NASwareTM giúp tối ưu RAID  
. Dung lượng tối đa lên đến 6TB 
.  Bảo hành 3 năm 

“ Nhờ vào việc dùng 
WD Red trong hệ 
thống NAS. Việc quản 
lý, chia sẻ và lưu trữ dữ 
liệu của công ty chúng 
tôi được an toàn và ổn 
định hơn.  ”

Bùi Anh Tuấn 
Tổng Giám Đốc 
Công Ty Cổ phần Công Nghệ 
Năng Lượng Sài Gòn 



. Thiết kế dành riêng cho NAS của hộ gia đình , văn 
phòng vừa và nhỏ 
. Hoạt động liên tục trong môi trường 24/7 
. Hoạt động mát, ít tiêu tốn điện năng và ít nóng 
. Công nghệ NASwareTM giúp tối ưu RAID  
. Dung lượng tối đa lên đến 6TB 
.  Bảo hành 3 năm 

WD Purple
“ Để đảm bảo an toàn và ổn định trong truyền tải 

dữ liệu/hình ảnh liên tục 24/7  cho khách hàng, 

chúng tôi chọn WD Purple ”

. Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống lên đến 32 HD camera 
hoạt động cùng lúc
.  Cải thiện hiệu năng với tính năng Allframe: giảm thiểu 
mất khung ảnh
. Khả năng Workload lên đến 60TB / năm
. Tương thích tối ưu với hầu hết các loại đầu ghi của các 
hệ thống giám sát 
. Thời gian bảo hành lên đến 3 năm

Sự lựa chọn thông minh cho 
hệ thống giám sát 

Vũ Mạnh Quân 
Tổng Giám Đốc 
Công Ty Cổ Phần Vũ Hoàng Telecom 



. Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống lên đến 32 HD camera 
hoạt động cùng lúc
.  Cải thiện hiệu năng với tính năng Allframe: giảm thiểu 
mất khung ảnh
. Khả năng Workload lên đến 60TB / năm
. Tương thích tối ưu với hầu hết các loại đầu ghi của các 
hệ thống giám sát 
. Thời gian bảo hành lên đến 3 năm

WD VelociRaptor -
A lightening speed
Ổ cứng máy trạm với tốc độ thần tốc 

. Hiệu năng tột đỉnh cho những chuyên gia 

. Siêu nhanh: Tốc độ vòng quay lên đến 10,000 RPM 

.  Siêu bền: thời gian hoạt động tin cậy (MTBF) lên 
đến 1.4 triệu giờ 
. Dung lượng lên đến 1TB 
. Có sẵn chuẩn 3.5 inch và 2.5 inch 
. Bảo hành 5 năm 

“ Chất lượng xử lý một bộ phim 
phụ thộc vào hiệu năng của ổ 
cứng, WD VelociRaptor 
đáp ứng tất cả những gì tôi 
cần ”

Nguyễn Trọng Khoa 
Đạo Diễn 



WD RE/ SE
Ổ cứng dành cho Server  

. Lưu trữ tin cậy, hiệu năng và tính sẵn sàng cao

. Khả năng xử lí lên đến 550TB / năm với các ứng dụng 
lớn quan trọng trong hệ thống máy chủ dữ liệu
. Tốc độ truyền tải lên đến 6GB/s và được duy trì liên 
tục ở mức 182mb/s
. Được thiết kế cho độ tin cậy và độ bền cao: lên đến 
1.4 triệu giờ thời gian hoạt động tin cậy (MTBF) và 
hoạt động liên tục 24x7x365
. Khả năng bảo vệ rung động: công nghệ tiên tiến 
RAFF giám sát ổ cứng và cân bằng rung động thời 
gian thực
.  Thời gian bảo hành đến 5 năm

“ Với tư cách là nhà cung cấp giải 
pháp server, hosting chuyên 
nghiệp, để đảm bảo sự an toàn và 
tin cậy cho khách hàng của chúng 
tôi, chúng tôi đặt niềm tin vào 
WD RE/SE RE4-những ổ cứng 
hoạt động bền bỉ trong môi trường 
khối lượng xử lý cực lớn. ”

Nguyễn Lửa Năm 
Quản Lý Hạ Tầng Máy Chủ 
Công ty CP Truyền thông Việt Nam (VCCorp)



WD Vietnam Facebook
www.facebook.com/WDVietnam


