
WD Purple™ SC QD101 Ultra Endurance 
microSD™-kaart

PRODUCTBESCHRIJVING MICROSD-KAART VOOR BEVEILIGING

De WD Purple™ SC QD101 microSD™-kaart van Western Digital is specifiek ontworpen 

voor de primaire markt voor beveiligingscamera’s. Met behulp van geavanceerde 

96-laags 3D NAND-technologie levert de kaart een kosteneffectieve combinatie van 

extreme duurzaamheid, krachtige prestaties en een breed capaciteitsbereik tot 1 TB², 

terwijl de ondersteuning van functionaliteit voor bewaking van de kaartstatus proactief 

opslagbeheer mogelijk maakt in compatibele camera’s. Vanwege de snelgroeiende 

markt voor beveiligingscamera’s en het toenemende gebruik van 4K-video, biedt deze 

kaart de juiste combinatie van duurzaamheid en capaciteit om te kunnen voldoen aan 

de hoge eisen van 24/7 continue video-opname. Vertrouw erop dat Western Digital met 

WD Purple de ideale microSD-opslagoplossing levert voor videobewakingscamera’s en 

andere randapparaten. 

Het is de WD Purple
Ontwikkeld voor beveiliging. Doordat je met een toonaangevende merk werkt kun je 

er zeker van zijn dat deze kaart is ontworpen met de juiste robuustheid, prestaties en 

functies voor continu actieve videobewakingscamera’s en randapparaten.

Stel meer vertrouwen in je camera’s
Extreme duurzaamheid. WD Purple SC microSD-kaarten zijn ontworpen voor continue 

opname 24/7 als de verbinding tussen camera en de NVR verbroken wordt, waardoor 

je extra vertrouwen kunt hebben in je oplossing voor videobewaking.

Slim opslagbeheer
Bewaking van de kaartstatus. In compatibele camera’s, stelt de functie voor het bewaken 

van de kaartstatus u in staat een melding te ontvangen als het tijd is voor onderhoud aan 

uw WD Purple microSD-kaart, zodat u proactief opslagbeheer kunt uitvoeren.

Robuuste opslag, zowel binnen als buiten
Ondersteunt een temperatuurbereik van -25°C tot 85°C; vochtbestendig. U kunt er met 

een gerust hart op vertrouwen dat de kaart is ontworpen voor continue werking in 

extreme weersomstandigheden en in een reeks van verschillende klimaten. 

Continue registratie. Uren of dagen
Capaciteiten van 32 GB tot 1 TB. Breed scala aan capaciteiten voor verschillende 

combinaties van camera’s, resoluties en opname-implementaties; gebruik voor zowel 

opname met bewegingsmelding als continue opname. 

CAPACITEITEN 
1 TB, 512 GB, 256 GB,  
128 GB, 64 GB, 32 GB

FORMAAT
microSD:
   microSDHC
   microSDXC

INTERFACE 
SDA 6.0

MODELNUMMERS 
WDD100T1P0C
WDD512G1P0C
WDD256G1P0C
WDD128G1P0C
WDD064G1P0C
WDD032G1P0C

HET VOORDEEL VAN WESTERN DIGITAL
Western Digital onderwerpt zijn producten aan 
uitgebreide tests vóór de productintroductie.
Deze tests garanderen dat onze producten 
consistent voldoen aan de hoogste kwaliteits- 
en betrouwbaarheidsnormen van het merk 
Western Digital.

Western Digital heeft ook een gedetailleerde 
kennisbank met meer dan 1.000 nuttige artikelen 
plus software en hulpprogramma's. Onze 
klantenondersteuning biedt lange werkuren om  
je te helpen wanneer je dat nodig hebt. Onze 
gratis telefonische ondersteuning staat klaar om je 
te helpen; je kunt ook naar onze Western Digital-
ondersteuningswebsite gaan voor meer details. 

Belangrijkste punten
• Geoptimaliseerd voor videobewakingscamera’s 

die 24/7 actief zijn

• Ontworpen voor hoge duurzaamheid bij 
continu bedrijf

• Weerbestendig, vochtbestendig en bestand 
tegen temperaturen van -25° tot 85° C

• Storingsbestendige lokale opslag, continue 
opnamen, zelfs als de verbinding met een camera 
tijdelijk wordt verbroken

• Ondersteunt functionaliteit voor bewaking van 
de kaartstatus 

• Geavanceerde 96-laags 3D NAND-technologie



02-05-WW-04-00176-G03  December 2020

Specificaties
1 TB 512 GB 256 GB 128 GB 64 GB 32 GB

Modelnummer1 WDD100T1P0C WDD512G1P0C WDD256G1P0C WDD128G1P0C WDD064G1P0C WDD032G1P0C

Geformatteerde 
capaciteit2

1 TB 512 GB 256 GB 128 GB 64 GB 32 GB

Formaat microSDXC™ microSDXC™ microSDXC™ microSDXC™ microSDXC™ microSDHC™

Interface SDA 6.0 SDA 6.0 SDA 6.0 SDA 6.0 SDA 6.0 SDA 6.0

Productkenmerken
Mogelijkheid voor 
bewaking van kaartstatus Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Prestaties2

Snelheidsklasse
Snelheidsklasse 10

UHS Speed Class 1 (U1)
Snelheidsklasse 10

UHS Speed Class 1 (U1)
Snelheidsklasse 10

UHS Speed Class 1 (U1)
Snelheidsklasse 10

UHS Speed Class 1 (U1)
Snelheidsklasse 10

UHS Speed Class 1 (U1)
Snelheidsklasse 10

UHS Speed Class 1 (U1)

Betrouwbaarheid/gegevensintegriteit

Duurzaamheid³ Tot 512 TBW Tot 256 TBW Tot 128 TBW Tot 64 TBW Tot 32 TBW Tot 16 TBW

Beperkte garantie (jaar)4 3 3 3 3 3 3

Omgevingsspecificaties
Temperatuur (°C, op de 
basisbehuizing)

In bedrijf⁵
Opslag

-25°C tot 85°C 
-40°C tot 85°C

-25°C tot 85°C
-40°C tot 85°C

-25°C tot 85°C
-40°C tot 85°C

-25°C tot 85°C
-40°C tot 85°C

-25°C tot 85°C
-40°C tot 85°C

-25°C tot 85°C
-40°C tot 85°C

¹ Mogelijk zijn niet alle producten overal ter wereld beschikbaar.
² Bij gebruik voor de opslagcapaciteit staat één gigabyte (GB) gelijk aan één miljard bytes en één terabyte (TB) gelijk aan 1 biljoen bytes. Werkelijke gebruikerscapaciteit kan minder zijn, 

afhankelijk van de bedrijfsomgeving.
³ TBW-waarden (geschreven terabytes) berekend met behulp van JEDEC-clientwerkbelasting (JESD219) en variëren per productcapaciteit.
⁴ 3 jaar of maximale duurzaamheidslimiet (TBW), welke het eerst komt. Zie support.wd.com voor specifieke regionale garantiegegevens.
⁵ Teneinde optimaal vermogen en optimale prestaties te kunnen leveren, mag de maximale behuizingstemperatuur niet hoger zijn dan 85 °C.
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