
Folha de especificações

DISCO PORTÁTIL

O Seagate Backup Plus Fast é o primeiro HD portátil de alto desempenho  
e capacidade de 4 TB do mundo 

O disco portátil Seagate® Backup Plus Fast oferece até o dobro da capacidade e do 
desempenho dos outros discos portáteis disponíveis no mercado. O disco é completamente 
alimentado por USB e não requer uma fonte de alimentação externa, para que você possa 
levar até 4 TB de vídeos, músicas e fotos para onde quer que vá. Tire ainda mais vantagem 
da interface USB 3.0 rápida com velocidades de transferência de até 220 MB/s. O software 
Seagate Dashboard incluído fornece opções de backup programado e automático para  
o seu computador, suas contas de rede social e até mesmo o seu dispositivo móvel. Instale 
o aplicativo gratuito Seagate Mobile Backup em um dispositivo móvel iOS ou Android, 
para fazer backup de todas as fotos e vídeos do dispositivo para o disco ou a nuvem. Faça 
backup de dispositivos móveis utilizando uma conexão WiFi em casa ou serviços como 
Dropbox ou Google Drive™, fora de casa. Com seu design metálico, ele cabe facilmente em 
uma mochila ou maleta para notebook para que fique protegido contra arranhões ou marcas 
de dedo durante o transporte. Pela primeira vez, os usuários podem armazenar a mesma 
quantidade de dados de um disco de 3,5 polegadas para desktop em um HD portátil. Use 
os recursos Salvar e Compartilhar para fazer download e upload do seu conteúdo nos 
sites de rede social, como Facebook e Flickr. Agora, até mesmo as fotos em que você foi 
marcado podem ser armazenadas em backup no disco. Instale o driver NTFS pré-carregado 
em um computador Mac® e use o disco com computadores Windows® e Mac sem precisar 
reformatá-lo.



Região Produto Cor Capacidade3 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Disco portátil Backup Plus Fast Preto 4 TB STDA4000100 763649052198 10763649052195

Especificações

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

Comprimento (pol/mm) 4,602/116,90 5,787/147 7,717/196 48/1.219

Largura (pol/mm) 3,248/82,50 5,236/133 7,008/178 40/1.016

Profundidade (pol/mm) 0,880/22,35 1,850/47 5,709/145 46,5/1.180

Peso (lb/kg) 0,675/0,307 1,016/0,462 4,40/2,018 983,576/447,080

Quantidades

Embalagens por caixa principal 4

Caixas principais por palete 210

Camadas no palete 7

Requisitos do sistema

Sistema operacional Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits) ou Mac OS X 10.6 ou posterior1

Porta SuperSpeed USB 3.02

Requisitos do sistema para o aplicativo Seagate® Mobile Backup: iOS 6 ou posterior, Android 2.3 ou posterior

O que está incluído

Seagate Backup Plus Fast Cabo divisor USB 3.0 de 91,44 cm (36 pol)

Seagate Dashboard pré-carregado no disco Guia de início rápido

Driver NTFS para Mac pré-carregado no disco1 Garantia limitada de 3 anos

Cabo USB 3.0 de 45,72 cm (18 pol)
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1 Pode ser necessária reformatação para uso com Mac.
2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional.
3 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.


