
Seagate Backup Plus: eenvoudig back-ups maken voor uw digitale leven, 
zowel op uw computer als in de cloud

De Seagate® Backup Plus USM is een harde schijf waarmee consumenten, die hun hele 
digitale leven lokaal, in de cloud of op sociale netwerken willen beschermen, gemakkelijk 
back-ups kunnen maken. Gebruik de Protect-functie van Seagate Dashboard om uw 
lokale back-up in te plannen of met één klik uit te voeren. Bewaar meerdere kopieën van uw 
bestanden in het geval het noodlot toeslaat.

Met de Save-functie kunt u een back-up maken van door de gebruiker gegenereerde content 
op uw favoriete sociale netwerken. Veel mensen gebruiken nu hun smartphone om belangrijke 
momenten vast te leggen. Hoewel deze apparaten handig en altijd beschikbaar zijn, is opslag 
niet echt hun sterke punt. Leg een moment vast, zet het op een sociaal netwerk en Seagate 
Dashboard maakt automatisch een back-up van alle content die u hebt geplaatst. Zelfs als 
het bestand per ongeluk van het apparaat wordt verwijderd, staat een andere kopie alweer klaar. 

Met de Share-functie kunt u meerdere bestanden tegelijk vanaf uw computer naar sociale 
netwerken uploaden. De dagen van het uploaden van losse bestanden zonder een nieuw 
album te maken zijn verleden tijd! Selecteer de bestanden die u wilt uploaden, kies waar  
u ze wilt publiceren, en voeg reacties toe. Het beheren van uw sociale profiel was nog nooit 
zo gemakkelijk.

Installeer het voorgeladen NTFS-stuurprogramma op een Mac en gebruik de schijf op zowel 
pc’s als Macs®, zonder de schijf opnieuw te hoeven formatteren. Voor nog meer flexibiliteit 
kunt u met het Seagate Backup Plus USM-design en de beschikbare adapter upgraden van 
de bijgesloten USB 3.0-interface naar Thunderbolt™-technologie of FireWire® 800.
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Specificaties

Retailverpakking Afmetingen van product Afmetingen van doos Afmetingen van omdoos Afmetingen van pallet

Lengte (mm) 158 200 372 1116

Breedte (mm) 124 230 242 968

Diepte (mm) 44 90 218 1213

Gewicht (kg) 1,08 1,33 5,66 356,8

Hoeveelheden

Dozen per omdoos 4

Omdozen per pallet: 60

Aantal palletlagen 5

Systeemvereisten

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32-bits en 64-bits) besturingssysteem of Mac OS X 10.6 of hoger1

SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of achterwaarts compatibel met USB 2.0-poorten met USB 2.0-overdrachtssnelheden)2

De doos bevat

Seagate Backup Plus-schijf USB 3.0-kabel van 1,2 meter

Seagate Dashboard is al voorgeladen op de schijf Voedingsadapter

NTFS-stuurprogramma voor Mac voorgeladen op harde schijf1 Snelstartgids

USB 3.0-interfaceadapter met capaciteitsmeter Twee jaar beperkte garantie

Regio Product Capaciteit3 Modelnummer EAN-code Multi-pack UPC

EMEA Backup Plus desktopschijf 1 TB STCA1000200 7636490039140 10763649040598

EMEA Backup Plus desktopschijf 2 TB STCA2000200 7636490039157 10763649040604

EMEA Backup Plus desktopschijf 3 TB STCA3000200 7636490039164 10763649040611

EMEA Backup Plus desktopschijf 4 TB STCA4000200 7636490039171 10763649040628
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1 Formatteren is mogelijk noodzakelijk voor Mac.
2 Compatibiliteit kan variëren en is afhankelijk van hardwareconfiguratie en besturingssysteem van de gebruiker.
3 Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één gigabyte, of GB, voor één miljard bytes, en één terabyte, of TB, voor duizend miljard bytes.


