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Comparação das 
especificações de discos 
de 7.200 RPM

A seleção do disco rígido certo é feita corretamente quando a baseada em 
uso de aplicação, requisitos de tecnologia e considerações de design do disco.  
As informações de especificação aqui fornecidas são complementadas 
pelo Guia de seleção de disco (MB538) para ajudá-lo a entender claramente 
os motivos de um disco rígido específico funcionar de modo mais eficiente 
no ambiente do cliente. Além disso, nossos clientes e parceiros devem 
compreender que há outros fatores a serem considerados ao selecionar 
um disco rígido, além do custo de aquisição inicial. Esse é apenas o ponto 
de partida no modelo de custo total de uso e manutenção.

A escolha do disco rígido certo significa que você está adquirindo um  
produto otimizado, testado, mantido e compatível com o seu ambiente 
específico de utilização. Devem ser levados em conta os custos contínuos 
de operação e manutenção, que incluem o consumo de energia e a confia-
bilidade geral do disco, que por sua vez afetam os custos de serviço, como 
o processamento de devolução, diagnóstico, tempo de inatividade do cliente, 
boa vontade, etc. Conclusão: a Seagate está em uma posição singular, 
pois conta com a amplitude, a experiência e a infraestrutura derivada de 
parcerias com líderes do setor em todos os segmentos do mercado.

Se a aplicação for videovigilância digital, os discos Seagate SV35 Series™ 
recomendados oferecem uma solução otimizada para vigilância com alta 
capacidade para vídeo digital em ambiente interno e externo 24 horas,  
7 dias por semana, e uso de metadados. Se um cliente estiver procurando 
um disco para desktop, os produtos Barracuda® excederão suas expec-
tativas. Essa família de discos é diferente de tudo que há no mercado 
atualmente. Eles apresentam as mais altas pontuações de desempenho de 
benchmark e o consumo de energia mais baixo. Esses discos são otimizados 
para ambientes de PC e armazenamento pessoal. Se os clientes estiverem 
procurando soluções otimizadas para empresas, levando em conta o custo 
total de propriedade, serviço e suporte de categoria empresarial e recursos 
nearline Nível 2 com capacidade otimizada, a resposta está nas famílias de 
produtos Seagate Constellation® e Seagate Constellation ES.

Para obter mais informações, consulte o Guia de seleção de disco no nosso 
site para ter certeza de que os seus clientes estão adquirindo os melhores 
discos para seus ambientes específicos.
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Especificações Barracuda® Constellation® Constellation ES SV35 Series™

Principais aplicações
Otimizado para armazenamento externo 

pessoal e de PC

Otimizado para arrays de armazenamento 
externo e servidor corporativo  

de 2,5 polegadas

Otimizado para arrays de armazenamento 
externo e servidor corporativo  

de 3,5 polegadas

Otimizado para aplicações  
em videovigilância

Capacidade (GB)
250, 320, 500, 750, 1.000 

1.500, 2.000, 3.000
250, 500, 1.000 500, 1.000, 2.000, 3.000 1.000, 2.000, 3.000

Velocidade do eixo (RPM) 7.200 7.200 7.200 7.200

Interface SATA (Gb/s) 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0 1,5/3,0/6,0

Interface SAS (Gb/s) — 3,0/6,0  3,0/6,0 —

Vibração rotacional (RV) (radianos/s/s) 5,5 espectro estreito de até 300 Hz 16 espectro amplo de até 1800 Hz 12,5 espectro amplo de até 1500 Hz 5,5 espectro estreito de até 300 Hz

Tempo de busca, média de leitura/
gravação (ms)

<8,5/<9,5 8,5/9,5 8,5/9,5 <8,5/<9,5

Cache (MB)1 16, 64 Até 64 Até 64 64

Erros irrecuperáveis de leitura  
por bits lidos

1 setor por 1014 1 setor por 1015 1 setor por 1015 1 setor por 1014

Horas de atividade (POH) 2.400–8x5 8.760–24x7 8.760–24x7 8.760–24x7

Recursos de transmissão — Vários fluxos sequenciais Vários fluxos sequenciais Até 20 fluxos simultâneos em HD3

Perfil de uso de POH 8x5 – Ligado quando necessário 24x7 – Sempre ligado 24x7 – Sempre ligado Até 64 câmeras 24x7 – Sempre ligado

MTBF (horas) 700.000 1,4 milhão  1,2 milhão 1 milhão

Potência, média – ocioso (W)2 4,6 2,25 a 3,85 >3,74 —

Potência, média – ocioso2 (W)2 3,4 a 5,4 — — 3,4 a 5,4

Acústica típica – ocioso (bels) 2,2 a 2,4 2,2 1,9 a 2,7 2,2 a 2,4

Impacto, em operação/ 
fora de operação (G)

70 a 80/300 a 350 70/400 40 a 70/300 80/300 a 350

Temperatura ambiente, em operação/
fora de operação (°C)

0 a 60–40 a 70 5 a 60–40 a 70 5 a 60–40 a 70 0 a 70–40 a 70

Suporte a RAID 0, 1 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10

Suporte a RAID Rebuild™ • •

Suporte empresarial especializado • • •

1 O tamanho de cache disponível varia dependendo da capacidade e da interface. 
2 O consumo de energia varia dependendo da capacidade e da interface. 
3 Os recursos de transmissão para videovigilância dependem da configuração do cliente.
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