
Sempurna jika Anda perlu:

•  Mencadangkan data di beberapa 
PC dan komputer Mac® di rumah 

•  Menyimpan file di lokasi terpusat 
yang bisa diakses dari setiap 
komputer di rumah dan dari 
komputer dan perangkat 
portabel melalui Internet

•  Streaming media ke konsol 
game, komputer yang 
tersambung ke jaringan dan 
pemutar media GoFlex TV HD

•  Berbagi printer USB dengan 
semua komputer di rumah 

Pencadangan dan berbagi file pada beberapa PC dan komputer Mac® siap nirkabel.

Sistem penyimpanan jaringan GoFlex™ Home tersambung ke router Wi-Fi Anda, yang memungkinkan Anda 
secara nirkabel menyimpan dan mengakses file serta mencadangkan data beberapa komputer di rumah. Sistem 
penyimpanan jaringan GoFlex Home termasuk perangkat lunak untuk mencadangkan semua file dan folder secara 
otomatis dan terus menerus hingga 3 PC dan komputer Mac® di rumah*.

Dengan menyimpan file di lokasi terpusat pada jaringan Anda, Anda bisa menggunakan satu hard disk untuk 
semua kebutuhan penyimpanan dan pencadangan. Jika disambungkan ke router Wi-Fi di rumah Anda, sistem 
penyimpanan jaringan GoFlex Home memungkinkan Anda menyimpan, mencadangkan dan mengakses file secara 
nirkabel dari PC atau komputer Mac di rumah.

Sistem penyimpanan jaringan GoFlex Home juga memungkinkan Anda melakukan streaming media ke konsol 
game dan pemutar media GoFlex TV HD. Simpan semua foto, film dan musik Anda di sistem penyimpanan jaringan 
GoFlex Home dan nikmati media dan memori favorit Anda dari ruang mana pun di rumah.

Selain itu, Anda bisa berbagi printer USB dengan semua komputer di rumah, cukup dengan menyambungkan ke 
port USB di sistem penyimpanan jaringan GoFlex Home atau Anda bisa mencolokkan hard disk USB ke port USB 
untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan. Hard disk internal juga bisa dimutakhirkan, cukup dengan melepas 
hard disk dari dasar dan mengganti dengan hard disk GoFlex Desk yang berkapasitas lebih tinggi.

Dengan proses pengaturan terpandu yang sederhana dan cukup dua sambungan kabel, sistem penyimpanan 
jaringan GoFlex Home diinstal dalam beberapa menit saja, sehingga Anda bisa segera mulai melindungi file, 
menikmati media dan mengakses konten Anda di mana pun Anda berada.

Keunggulan

•  Menyambungkan ke router WiFi Anda, sehingga memungkinkan akses nirkabel yang nyaman ke semua file dari 
PC atau komputer Mac® di rumah

•  Mencadangkan file dan folder secara otomatis dan berkelanjutan dari hingga 3 PC dan komputer Mac® di  
rumah – kompatibel dengan perangkat lunak Time Machine®*

• Melakukan streaming film, foto dan musik ke PC, komputer Mac®, konsol game dan pemutar media GoFlex TV HD
• Pengaturan mudah dalam hitungan menit
• Berbagi printer USB dengan semua PC dan komputer Mac® di rumah
• Memutakhirkan kapasitas penyimpanan atau mencolokkan hard disk eksternal secara mudah – tidak diperlukan 

alat apa pun
• Mengakses file Anda melalui Internet dari browser web favorit Anda saat berada di luar rumah

* Lisensi tambahan dapat dibeli
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Dimensi Produk P 80 mm x L 135 mm x T 183 mm (3,13 inci x 5,31 inci x 7,19 inci)                                                                   
Berat: 1,28 kg (2,81 lb)

Spesifikasi Kemasan 
Ritel

Dimensi kotak: P 255 mm x L 78 mm x T 194 mm (10,04 inci x 3,07 inci x 7,64 inci)
Berat kotak: 1,51 kg (3,32 lb)
Dimensi karton utama: P 334 mm x L 268 mm x T 216 mm (13,15 inci x 10,55 inci x 8,50 inci) 
Berat karton utama: 6,33 kg (13,95 lb)
Jumlah karton utama: 4
Karton utama per palet: 60
Dimensi palet: P 1.223 mm x L 1.016 mm x T 1.219 mm (48,15 inci x 40 inci x 48 inci)
Berat palet: 397,9 kg (875,38 lb)
Lapisan palet: 5

Persyaratan Sistem • Router dengan port Ethernet yang tersedia 
       - Router Wi-Fi diperlukan untuk akses dan pencadangan file secara nirkabel
• Sambungan Internet untuk aktivasi dan berbagi file Internet
• Browser web Internet Explorer® 7, Firefox® 3.x, Chrome 4.x, Safari® 3, atau lebih baru
• Sistem operasi Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP atau Mac OS® X 10.4.9 atau lebih baru

Di Dalam Kemasan  • Sistem Penyimpanan Jaringan GoFlex™ Home (termasuk dasar jaringan dan hard disk – lihat bagian depan kotak 
untuk mengetahui kapasitas)

• Kabel Ethernet 
• Catu daya
• Panduan mulai cepat
• CD penginstal GoFlex Home
• Garansi terbatas 2 tahun 

Kawasan Produk Kapasitas Nomor Model Kode UPC UPC Multi-paket

AMER FreeAgent GoFlex Home 1 TB STAM1000100 763649026069 10763649026066

AMER FreeAgent GoFlex Home 2 TB STAM2000100 763649026106 10763649026103

AMER FreeAgent GoFlex Home 3 TB STAM3000100 763649029022 10763649029029
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