
Números de modelo da Seagate novos e simplificados

Recentemente, a Seagate mudou o formato dos números de modelo para simplificar os pedidos, reduzir a complexidade dos 
produtos e ajudar a garantir a continuidade do fornecimento. Essa mudança altera a forma como você faz pedidos de muitos dos 
produtos atuais da Seagate e a nossa transição para novos produtos no futuro. Simplificar o formato significa que você terá menos 
números para processar, o que, por sua vez, significa que você terá menos papelada para preparar, menos material de marketing 
para atualizar e menos complexidade de SKU.1

Empresa ST 500 MX 001 A
Desktop, laptop e equipamentos eletrônicos  ST 500 DX 001

Números de modelo de revenda da Seagate 
 

Interno de revenda 8 a 11 dígitos ST AA 0000 000
Externo de revenda 9 a 12 dígitos ST AA 0000 000
NAS de revenda 9 a 12 dígitos ST AA 0000 000
Acessórios/produtos que não sejam discos 7 dígitos ST AA 000

Assista a uma curta apresentação de treinamento sobre as alterações no nosso formato de número de modelo em www.brainshark.com/seagate/ModelNumber

© 2011 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Seagate, Seagate Technology e o logotipo Wave são marcas registradas da Seagate Technology LLC nos Estados Unidos e/ou 
em outros países. Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes. O sistema operacional do seu computador pode 
usar um padrão diferente de medição e informar uma capacidade mais baixa. Além disso, algumas das capacidades listadas são usadas para formatação e outras funções e, portanto, não estarão disponíveis para 
armazenamento de dados. Todas as outras marcas comerciais ou registradas pertencem a seus respectivos proprietários. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas 
especificações. SC504.1-1102PT, fevereiro de 2011

1 Os números de peça exclusivos com 6 a 9 dígitos continuarão sendo atribuídos com base nas diferentes características dos discos e poderão ser rastreados durante a qualificação.

MArcA cApAciDADe SegMeNTo ATribuToS gerAção

2 letras

ST= Seagate 

MX= Maxtor

2 a 4 dígitos

80 = 80 GB 

500 = 500 GB 

1.500 = 1.500 GB

capacidades  

>9.999 gb: 

10 = 10 TB 

15 = 15 TB

2 letras

DX = Desktop Premium 

DM = Mainstream (uso geral) 

DL = Entry Level (básico) 

LX = Laptop Premium 

LM = Laptop Mainstream 

LT = Laptop Thin (fino) 

MX = Mission-Critical 

(atividades cruciais) 

NX = Nearline 

VX = Surveillance (vigilância) 

VM = DVR 

VT = DVR Thin (fino) 

FX/FM = SSD corporativo

3 dígitos, não-inteligente

Varia para:

Alturas Z

Formato

RPM

Cache

Interface

SED, FIPS

Sensor de queda

Velocidade da interface

1 letra, inteligente

A = 1a. geração

B = 2a. geração

C = 3a. geração
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