
Doskonałe rozwiązanie, jeśli 
chcesz:

•  wykonywać kopie zapasowe 
danych z kilku komputerów 
PC lub Mac® w domu; 

•  przechowywać pliki w centralnym 
miejscu dostępnym z komputerów 
i urządzeń przenośnych w domu  
oraz przez Internet;

•  przesyłać strumieniowo 
multimedia na konsole do gier, 
komputery połączone w sieci  
i odtwarzacze GoFlex TV HD;

•  udostępnić drukarkę USB 
wszystkim komputerom w domu. 

Bezprzewodowe wykonywanie kopii zapasowych i udostępnianie plików z komputerów PC oraz Mac®.

Domowy, sieciowy system pamięci masowej GoFlex™ łączy się z routerem WiFi, umożliwiając przechowywanie 
i uzyskiwanie dostępu do plików oraz wykonywanie kopii zapasowych wielu komputerów w domu, za pośrednic-
twem sieci bezprzewodowej. System domowej sieciowej pamięci masowej GoFlex obejmuje oprogramowanie  
do stałego i automatycznego wykonywania kopii zapasowych wszystkich plików i folderów, nawet z 3 komputerów 
PC i Mac® w sieci domowej.*

Przechowując pliki w centralnym miejscu w sieci, można korzystać z jednego dysku twardego, który spełnia 
wszystkie wymagania z zakresu pamięci masowej i kopii zapasowych. Po podłączeniu do routera WiFi, domowy 
system pamięci masowej GoFlex umożliwia przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych i uzyskiwanie 
dostępu do plików z dowolnego komputera PC lub Mac w domu, za pomocą sieci bezprzewodowej.

Domowy system sieciowej pamięci masowej GoFlex umożliwia także przesyłanie strumieniowe na konsole  
do gier i odtwarzacz GoFlex TV HD. Wszystkie zdjęcia, filmy oraz muzykę można teraz przechowywać w domowym 
systemie sieciowej pamięci masowej GoFlex oraz korzystać z plików multimedialnych i pamiątkowych nagrań 
w dowolnym pomieszczeniu w domu.

Ponadto można udostępnić drukarkę USB każdemu komputerowi w domu — wystarczy podłączyć ją do portu 
USB w domowym systemie sieciowej pamięci masowej GoFlex lub podłączyć dysk twardy USB do portu, aby 
zwiększyć pojemność pamięci masowej. Wbudowany dysk twardy można także zmodernizować — wystarczy 
wyjąć dysk i zastąpić go bardziej pojemnym dyskiem twardym GoFlex Desk.

Prosty proces konfiguracji i jedynie dwa połączenia kablowe umożliwiają zainstalowanie domowego systemu 
sieciowej pamięci masowej w zaledwie kilka minut, dzięki czemu można szybko objąć ochroną pliki, korzystać 
z multimediów i uzyskać dostęp do materiałów z dowolnego miejsca.

Najważniejsze informacje:

•  Możliwość połączenia z routerem WiFi zapewnia wygodny, bezprzewodowy dostęp do wszystkich plików  
z dowolnego komputera PC lub Mac® w domu.

•  Automatyczne i stałe wykonywanie kopii zapasowych oraz folderów, nawet z 3 komputerów PC i Mac®  
w domu, a także zgodność z oprogramowaniem Time Machine®.*

•  Przesyłanie strumieniowe filmów, zdjęć i muzyki na komputery PC oraz Mac®, konsole do gier i odtwarzacz 
GoFlex TV HD.

• Prosta konfiguracja w kilka minut.
• Udostępnianie drukarki USB dla każdego komputera PC oraz Mac® w domu.
•  Łatwa rozbudowa pojemności pamięci masowej lub podłączanie zewnętrznych dysków twardych — nie są 

potrzebne żadne narzędzia.
• Uzyskiwanie dostępu do plików przez Internet spoza domu za pomocą ulubionej przeglądarki internetowej.

* Możliwość zakupienia dodatkowych licencji.
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Wymiary produktu Dł. 80 mm x szer. 135 mm x gł. 171 mm                                                                   
Waga: 1,28 kg

Parametry opakowań 
handlowych  
i logistycznych

Wymiary opakowania: dł. 255 mm x szer. 78 mm x gł. 194 mm
Waga opakowania: 1,51 kg
Wymiary opakowania zbiorczego: dł. 334 mm x szer. 268 mm x gł. 216 mm 
Waga kartonu zbiorczego: 6,33 kg
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym: 4
Liczba kartonów zbiorczych na palecie: 60
Wymiary palety: dł. 1219 mm x szer. 1016 mm x gł. 1223 mm
Waga palety: 397,9 kg
Liczba warstw palety: 5

Wymagania systemowe: • Router z dostępnym portem Ethernet 
       – do bezprzewodowego dostępu do plików i wykonywania kopii zapasowych wymagany jest router WiFi
• Połączenie internetowe do aktywacji i udostępniania plików przez Internet
• Przeglądarka internetowa Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 lub nowsza
• System operacyjny Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP lub Mac OS® X 10.4.9 bądź nowszy

Zawartość opakowania:  •  domowy system sieciowej pamięci masowej GoFlex™ (zawiera podstawę z interfejsem sieciowym i dysk  
twardy – patrz przednia część opakowania),

• kabel Ethernet, 
• zasilacz,
• instrukcja szybkiej instalacji,
• instalacyjny dysk CD GoFlex Home,
• 2-letnia gwarancja.

Region Produkt Pojemność Numer modelu Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

EMEA FreeAgent GoFlex Home 1 TB STAM1000200 7636490024627 10763649026073

EMEA FreeAgent GoFlex Home 2 TB STAM2000200 7636490024641 10763649026097

EMEA FreeAgent GoFlex Home 3 TB STAM3000200 7636490027581 10763649029036
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