
2 TB • 64 MB de cache • SATA de 6 Gb/s

Principais vantagens

• Uma capacidade impressionante de 2 TB oferece espaço de sobra  
para fazer download dos pesados jogos de PC de hoje em dia  
ou até 45 horas de vídeo de alta definição a 1080i, codificado  
em HD-DVCPRO.

• A plataforma de desempenho de 7.200 RPM complementa a alta  
capacidade, oferecendo uma poderosa combinação de armaze-
namento extremo e desempenho da mais alta qualidade.

• Um cache de 64 MB otimiza o desempenho de burst e reduz os 
gargalos de throughput de dados.

• Com a interface SATA de 6 Gb/s é possível usar as controladoras 
de disco rígido mais recentes e rápidas, além de garantir compati-
bilidade com sistemas SATA de 1.5 Gb/s ou 3 Gb/s legados.

• Com a configuração feita através do software Seagate® SeaTools™,  
os usuários podem otimizar o disco e ajustar a capacidade ou  
o desempenho para obter o máximo em opções e controle.

Aplicações mais indicadas

• Sistemas de jogos em PC de alto desempenho

• Sistemas de edição e produção de vídeo de alta definição

• Estações de trabalho e servidores domésticos

• Desktop RAID

• Dispositivos de armazenamento externo FireWire 800 ou eSATA

Barracuda® XT
Sem abrir mão de nada. Velocidade e capacidade 
para sistemas de desktop de alto desempenho
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Especificações 2 TB1

Número do modelo ST32000641AS

Opções de interface SATA de 6 Gb/s com NCQ

Desempenho

Taxa de transferência ext. máx. (MB/s) 600

Taxa de dados sustentada DE (MB/s) 138

Cache (MB) 64

Latência média (ms) 4,16

Velocidade do eixo (RPM) 7.200

Configuração/organização

Cabeças/discos 8/4

Bytes por setor 512

Confiabilidade/integridade de dados

Ciclos de carga/descarga 300.000

Erros fatais de leitura por bits lidos, máx. 1 por 1014   

Taxa anual de falhas 0,34%

Tempo médio entre falhas (horas) 750.000

Garantia limitada (anos) 5

Gerenciamento de energia

Corrente de inicialização +12 V pico (A, ±10%) 2,8

Busca, média (W) 7,3

Em operação, média (W) 9,23

Ocioso, média (W) 6,39

Ambiente

Temperatura (°C)
  em operação
  fora de operação

 
5 a 60
–40 a 70

Impacto (Gs)
  em operação: 2 ms
  fora de operação: 1 ms

 
63
300

Acústica (bels – potência de som)
  ocioso
  busca

 
2,8
3,2

Dimensões

Altura (pol/mm) 1,028/26,1

Largura (pol/mm) 4,00/101,6

Profundidade (pol/mm) 5,787/146,99

Peso (lb/g) 1,543/700

Uma nova adição à família

A lendária família Barracuda de discos rígidos da Seagate  
está crescendo! À medida que o armazenamento se torna 
mais prolífico e uma peça fundamental do ecossistema 
digital, reconhecemos a necessidade de produtos que 
acompanhem as exigências específicas de diferentes 
plataformas e aplicações computacionais. As opções 
da família Barracuda de armazenamento para desktop 
agora incluem: 

• Discos Barracuda LP — Projetados especificamente 
para aplicações que visem o baixo consumo de 
energia, como armazenamento externo conectado 
diretamente ou computação de desktop de baixo 
consumo de energia.

• Discos Barracuda 7200: o padrão do mercado  
para computação de desktop de uso geral, ofere-
cendo uma ampla gama de capacidades e opções 
de cache, uma plataforma básica de desempenho 
de 7.200 RPM e uma interface de desempenho SATA 
de 1.5 Gb/s e SATA de 3 Gb/s padrão.

• Discos Barracuda XT: os líderes em desempenho da 
família Barracuda, oferecendo a máxima capacidade, 
máximo cache e máximo desempenho SATA para 
garantir o melhor desempenho possível de compu-
tação de desktop.

Desempenho, capacidade e paz de espírito

• Maximize o desempenho do seu sistema com o maior 
cache disponível no mercado: 64 MB.

• Garanta o futuro do seu armazenamento com a 
nova interface SATA de 6 Gb/s, que é totalmente 
compatível com as controladoras SATA legadas, 
além de estar preparada para upgrade para uma 
variedade de novas placas-mãe SATA de 6 Gb/s  
e controladoras de disco rígido.

• Com a garantia limitada de 5 anos da Seagate e uma 
capacidade impressionante de 2 TB de armazena-
mento, você pode ficar tranquilo sabendo que seu 
disco rígido Barracuda XT oferecerá a você muito 
mais do que espaço e anos de funcionamento sem 
apresentar problemas.

www.seagate.com 
0.800.891.5814

1 Quando se refere à capacidade do disco rígido, um terabyte, ou TB, equivale a um trilhão 
de bytes.


