
Desenvolvido baseado em três gerações de cartões industriais, o cartão de memória  
WD Purple é ideal para gravações de câmeras de segurança. Possui alta durabilidade  
e grande capacidade de armazenamento (32 GB ou 64 GB). Além disso, conta com  
a função Health Monitor para verificação da vida útil do cartão. O micro-SD WD Purple  
é confiável, sua ótima performance possibilita a gravação de som e imagens em  
alta definição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Cartão de memória 

Características

 » Testado e aprovado pela Intelbras, marca líder no mercado de segurança eletrônica

 » Confiança em seus registros: gravação contínua por 24 horas, 7 dias por semana

 » Qualidade garantida: desenvolvido com base em três gerações de cartão de memória 
industrial Western Digital

 » Armazenamento inteligente: em câmeras compatíveis, o Health Monitor permite que 
você saiba o tempo de vida útil do cartão micro–SD

 » Alta performance: além de ser resistente à umidade, suporta temperaturas de -25 a 85 °C

 » Solução ideal para câmeras de segurança: grande capacidade de armazenamento para 
diferentes tipos de resoluções de imagens

L A

14,99 mm 10,92 mm

A

L

Segurança

WD Purple



WD Purple

Ideal para sistemas de segurança
O cartão de memória WD Purple conta com a qualidade  
dos produtos Intelbras, marca líder no mercado de segurança. 
Planejado para atender as demandas deste setor, possui ótimo 
desempenho e grande capacidade de armazenamento,  
tornando-se ideal para gravações de câmeras de segurança.

Armazenamento inteligente 
Utilizando o Health Monitor em câmeras compatíveis,  
você realiza a gestão preventiva do armazenamento, 
acompanhando o tempo de vida útil de seu cartão.

Resistência e durabilidade
Resistente a umidade, o cartão de memória WD Purple  
também conta com suporte para temperaturas de -25 a 85 °C. 
Isso permite mais durabilidade, mesmo em diferentes  
condições climáticas.  

Mais confiança para suas gravações
Caso sua câmera perca conexão com NVR ou com a rede, 
permite uma proteção adicional ao sistema de segurança. 

Grande capacidade de armazenamento
O WD Purple possui capacidade de armazenamento para 
todos os tipos de resoluções de câmeras. Além disso,  
é possível armazenar gravações mais longas. 
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Especificações técnicas

64 GB 32 GB

Número de série¹ WDD064G1P0A WDD032G1P0A

Capacidade formatada² 64 GB 32 GB

Tamanho microSDXC™ microSDHC™

Compatibilidade com RoHS³ Sim Sim

Características do produto

Health Monitor (identificação de tempo de vida útil) Sim Sim

Performance

Performance de leitura sequencial (MB/s) até 80 80

Performance de escrita sequencial (MB/s) até 50 50

Classe de velocidade
Classe de velocidade 10 Classe de velocidade 10

Classe de velocidade UHS 1 (U1) Classe de velocidade UHS 1 (U1)

Durabilidade⁴ Até 64 TBW Até 32 TBW

Confiabilidade

Limite de garantia (anos)5 3 3

Especificações de ambiente

Temperatura de operação -25° à 85 °C -25° à 85 °C

Temperatura de armazenamento -40° à 85 °C -40° à 85 °C
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¹ Os números de série podem variar de acordo com a região do mundo.

² Capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilhão de bytes.  Capacidade total acessível varia dependendo do ambiente de operação. Taxa de transferência, megabyte por segundo (MB/s) = um milhão 
de bytes por segundo. A performance irá variar dependendo dos componentes e configurações do hardware e software.

³ Os produtos de armazenamento WD fabricados e vendidos depois de 8 de junho de 2011, cumprem ou excedem a Restrição de Certas Substâncias Perigosas (RoHS) requisitos de conformidade como previsto pela 
Diretiva RoHS 2011/65/EU.

⁴ TBW (terabytes) valores calculados usando JEDEC carga de trabalho (JESD219) e variados de acordo com a capacidade do produto.

⁵ 2 anos ou o limite de máxima durabilidade (TBW), o que acontecer primeiro. Ver support.wdc.com para detalhes de garantia por região específica.

Fotos do produto
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.20

Conheça também

iC3
Câmera de segurança 

Wi-Fi HD

iC5
Câmera de segurança 

Wi-Fi HD


