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Visão geral do produto

O que você recebe:

•	 	O	poder	de	transformar	o	que	é	comum	em	extraordinário	 
com	opções	e	recursos	inovadores

•	 	A	velocidade	de	7.200	RPM	dá	um	impulso	contínuo	 
ao	alto	desempenho.

•	 	A	velocidade	de	5.400	RPM	viabiliza	discos	de	custo	 
acessível,	baixo	consumo	de	energia	e	alto	desempenho	 
para	gabinetes	externos.

•	 	Os	discos	com	criptografia	automática	(SED)	e	certificação	 
FIPS	140-21 são aprovados	pelos	governos	dos	 
Estados	Unidos	e	do	Canadá.

•	 	A	tecnologia	SmartAlign™	da	Seagate	faz	a	transição	 
para	setores	de	4K,	sem	necessidade	de	utilitários	 
de	software.

1  Consulte "FIPS 140-2 Level 2 Certificate" em 
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm
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Visão geral do mercado

O mercado de notebooks, estimulado pela entrada de novas versões de 
netbooks e ultraportáteis, está crescendo a mais de 10% ao ano na maioria 
das regiões do mundo. Embora a proposta de valor básico continue a 
mudar, os consumidores sempre exigem novas formas e funcionalidades. 

Em muitos casos, os netbooks começaram como sistemas barebone 
com funcionalidade limitada, destinados simplesmente à navegação na 
Internet e verificação de e-mail. Entretanto, esses sistemas rapidamente 
agregaram funcionalidades, tornando-se equivalentes a laptops básicos 
e, com o decorrer do tempo, começaram ser usados como computador 
principal para muitos consumidores.

Essa tendência evidente fez com que esses mesmos consumidores, que 
nunca pensaram em comprar nenhum tipo de notebook, começassem  
a exigir mais dos seus sistemas. Além disso, o segmento inclui uma gama 
mais ampla de usuários, desde profissionais em mercados emergentes 
como a América Latina e a China até consumidores dos mais diversos 
países e regiões da Ásia e Orla do Pacífico Asiático. 

Laptops podem ser padronizados ou personalizados, podem ser pequenos 
e finos, ou ser maiores e supervelozes. A enorme versatilidade dos 
computadores laptop (PCs) exige opções fundamentais de armazenamento  
e recursos inovadores a um custo acessível - fornecidos por uma empresa 
que os consumidores já conhecem e na qual confiam: a Seagate.

Visão geral do produto

Com o lançamento da família Seagate® Momentus® de 5a geração com 
750 GB de capacidade e 7.200 RPM de velocidade, a Seagate oferece  
os produtos maiores e com mais recursos disponíveis atualmente. A incor-
poração da tecnologia SmartAlign resolve as condições de desalinhamento 
do formato avançado de setores de 4K e preserva o desempenho, sem 
necessidade de perder tempo com utilitários de software — e assim prepara 
o terreno para a adoção do padrão 4K sem complicações.

A família Momentus foi desenvolvida para laptops de formato padrão de 
nível básico, médio ou de alto desempenho, e para gabinetes de armaze-
namento de backup externos. Esta família de produtos é conhecida pelos 
recursos inovadores e pela tecnologia que a Seagate integra em cada 
lançamento da linha Momentus.

Especificações

Capacidades (GB)1 750, 640, 500, 320, 250, 160

Interface SATA de 3 Gb/s

Cache (MB) 8 e 16

Velocidade de rotação (RPM) 5.400 e 7.200

Opções de recursos

Discos com criptografia 

automática (SED), discos 

com criptografia automática 

e certificação FIPS 140-22, 

tecnologia G-Force Protection™, 

tecnologia SmartAlign™3

1  Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual  
a um bilhão de bytes.

2  Consulte "FIPS 140-2 Level 2 Certificate" em  
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm

3 Discos de formato avançado de setores (4K)

www.seagate.com
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