
Características

 » Desenvolvido para DVR e NVR

 » Capacidade para gravar até 64 câmeras simultâneas

 » Alta performance em escrita e leitura

 » Interface SATA 6 Gb/s

 » Incríveis 3 anos de garantia

CFTV

Disco rígido para uso exclusivo 
em CFTV até 64 câmeras

WD Purple NV

L A P

101.6 mm 26.1 mm 147 mm

0.68 kg

O disco rígido WD Purple NV distribuído no Brasil pela Intelbras, é um drive desenvolvido 
exclusivamente para o armazenamento de imagens de sistemas de segurança eletrônica, 
tais como DVR e NVR.

Ele traz o suporte para sistemas com configurações com mais de oito baias e até 64 
câmeras de alta resolução. O maior número de streams de vídeo e a capacidade de carga 
de trabalho oferecidos, permite que o seu projeto vá além das limitações dos sistemas de 
DVR em que apenas a unidade WD Purple é aplicável.
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FUNCIONAMENTO
24 x 7

TECNOLOGIA
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte
01.16

Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado

WD Purple NV

Especificações técnicas

Conheça também

Nome do produto WD4NPURX

Interface SATA 6 Gb/s 

Capacidade formatada 4 TB 

Formato Avançado (FA) Sim

Fator de forma 3.5 polegadas

Cumpre as normas RoHS1 Sim

Confiabilidade e integridade dos dados 

Ciclos de carga/descarga 300,000

Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos <1 in 1014 

MTBF (horas) 1,000,000

Garantia limitada (anos) 3

Gerenciamento de energia 

Requisitos médios de energia (W)

Leitura / gravação 4.8

Ocioso 4.33

Standby e dormindo 0.52

Especificações ambientais

Temperatura (°C) 

Operacional 0 a 65 

Não operacional -40 a 70

Choque (Gs) 

Funcionamento (2 ms, leitura/escrita) 30

Operacional (2 ms, leitura) 65

Não operacional (2 ms) 250

Acústica (dBA)

Ocioso 25

Busca (média) 26

Dimensões físicas

Altura (pol./mm, máx) 1.028/26.1 

Comprimento (pol./mm, máx) 5.787/147 

Largura (pol./mm, ± .01 pol.) 4/101.6 

Peso (lib/kg, ± 10%) 1.50/0.68

Caracteristicas ambientais

Temperatura de Armazenamento (-10° a +60 °C)

Disco rígido para uso exclusivo
em CFTV até 64 câmeras

HDs WD Purple Linha de DVRs HDCVI HDs WD RE Linha de NVRs

1 Os discos rígidos WD fabricados e vendidos em todo o mundo depois de 8 de junho de 
2011, atendem a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), requisitos de conformidade, 
como manda a diretirz RoHS 2011/65 / UE. 


