
Consolide. Organize e faça backup de todo o seu conteúdo em um só dispositivo 
e acesse-o de qualquer lugar.

É impossível aproveitar o que você não consegue encontrar, quando a sua vida digital está 
espalhada em diversos computadores, discos rígidos e pen drives. Com o armazenamento 
compartilhado Seagate® Central, é fácil fazer backup de todos os seus arquivos, documentos 
e mídia em um só lugar da sua rede e desfrutar a conveniência de ter uma biblioteca digital 
compartilhada compatível com Macs e PCs. Acesse suas músicas, seus filmes e documentos 
em computadores, consoles de jogo, Smart TVs e outros dispositivos conectados em toda a 
sua casa. Se você tiver uma Smart TV Samsung ou um reprodutor de Blu-ray Disc™ Samsung 
com Smart Hub (modelo de 2012 ou mais recente), poderá utilizar o aplicativo Seagate 
Media para navegar por todo o seu conteúdo facilmente com um controle remoto.

Curta o seu conteúdo onde e quando quiser. Após fazer download do aplicativo Seagate 
Media gratuito, você pode visualizar o seu conteúdo por tipo, tamanho e até mesmo 
compatibilidade, não importando se é um PDF, um documento do Word, um arquivo de 
música, foto ou filme. O aplicativo Seagate Media oferece exibição em tela cheia para você 
fazer a sua seleção de modo rápido e fácil, além de proporcionar uma experiência de uso 
visualmente elaborada para plataformas Android® e Apple® e Amazon Kindle. 

Você pode até mesmo descarregar e fazer backup das suas fotos e vídeos pessoais usando 
o aplicativo Seagate Media. Faça upload e download de qualquer um dos seus arquivos 
usando a maioria dos navegadores web — onde quer que você esteja — com o Central 
Remote Access Service.
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Especificações

Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete

Comprimento (pol/mm) 5,7/145 3,15/80 9,6/243 48/1.219

Largura (pol/mm) 8,5/216 10,3/261 9,25/235 40/1.016

Profundidade (pol/mm) 1,7/42 9,25/235 9,25/235 40/1.004

Peso (lb/kg) 2,2/1,0 3/1,4 10/4,54 528/240

Quantidades

Embalagens por caixa principal 3

Caixas principais por palete 48

Camadas no palete 3

Requisitos de sistema

Roteador com uma porta Ethernet disponível (roteador Wi-Fi necessário para acesso e backup sem fio de arquivos) 

Conexão à Internet para ativação e compartilhamento de arquivos pela Internet 

Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3 ou navegador web mais recente

Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP ou Mac OS® X 10.4.9, ou sistema operacional mais recente

Requisitos do aplicativo de acesso remoto

Smartphone e tablet Android (Android 2.2, Adobe® AIR)

Aplicativos disponíveis: Seagate Media, iTunes App Store, Android Market, Google Play, Amazon® Appstore,  Samsung Smart Hub1

A embalagem contém:

Armazenamento compartilhado Seagate® Central Guia de início rápido 

Cabo Ethernet Garantia limitada de 2 anos

Fonte de alimentação 

Região Produto Cor Capacidade2 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Seagate Central Preto 2 TB STCG2000100 763649042977 10763649042974

AMER Seagate Central Preto 3 TB STCG3000100 763649042984 10763649042981

AMER Seagate Central Preto 4 TB STCG4000100 763649042991 10763649042998
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1 O aplicativo Seagate Media para televisores Samsung e reprodutores de Blu-ray Samsung com recurso Smart Hub é compatível com modelos do ano 2012 (ou mais recentes).
2 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.
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