
Doskonałe rozwiązanie, jeśli 
potrzebujesz:

•  Przechowywać zdjęcia, filmy, 
muzykę, dokumenty lub 
tworzyć ich kopie zapasowe.

•  Korzystać z plików na 
komputerach PC i Mac®.

Pojemności: 1 TB, 2 TB

Najbardziej wszechstronny dysk na świecie — chroń, przechowuj pliki i korzystaj z nich za pomocą 
dowolnego interfejsu.

Dysk zewnętrzny GoFlex Desk zapewnia dużą pojemność i automatyczne, stałe wykonywanie kopii zapasowych 
i szyfrowanie wszystkich plików dzięki zastosowaniu fabrycznego oprogramowania. Dołączona podstawa USB 2.0 
plug-and-play w prosty sposób umożliwia łączność z komputerem PC lub Mac® oraz wskazuje ilość wolnego 
miejsca na dysku. To najbardziej wszechstronna pamięć masowa na świecie. Dzięki niej możesz korzystać 
z udoskonalonego interfejsu spełniającego Twoje wymagania. Ponadto dysk można ustawić zarówno w pozycji 
poziomej, jak i pionowej.

Korzystaj z plików za pomocą wybranego interfejsu.

Korzystaj ze standardowego interfejsu USB 2.0 lub nowego interfejsu USB 3.0 bądź FireWire® 800. Wystarczy 
zmienić adapter dysku GoFlex, aby przyspieszyć przesyłanie plików nawet dziesięciokrotnie.

Swobodnie korzystaj z plików.

Dzięki dołączonemu sterownikowi NTFS dla komputerów Mac pliki z komputera PC będą obsługiwane na 
komputerze Mac bez konieczności zmiany formatowania. Sterownik NTFS jest jednorazowo instalowany na 
komputerze Mac. Dzięki temu można korzystać z plików w formatach stosowanych na komputerach PC*.

*  Zmiana formatu do HFS+ wymaga zastosowania oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych na komputerach Mac lub 
oprogramowania Time Machine®.

Najważniejsze informacje:

• Interfejs USB 2.0 w technologii plug-and-play
• Proste w obsłudze fabrycznie zainstalowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i szyfrowania
•  Najbardziej wszechstronny dysk zewnętrzny na świecie — zmiana adaptera dysku GoFlex Desk pozwala 

korzystać z szybszych interfejsów
• W zestawie znajduje się adapter USB 2.0 z miernikiem pojemności dysku GoFlex Desk
• Dysk można ustawić w pionie lub poziomie
• 2-letnia gwarancja.
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Wymiary produktu dł. 158 mm x szer. 124 mm x gł. 44 mm
Waga: 1,08 kg

Parametry opakowań 
handlowych 
i logistycznych

Wymiary opakowania: dł. 200 mm x szer. 230 mm x gł. 90 mm 
Waga opakowania: 1,08 kg
Wymiary opakowania zbiorczego: dł. 380 mm x szer. 242 mm x gł. 218 mm   
Waga kartonu zbiorczego: 5,64 kg
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym: 4
Liczba kartonów zbiorczych na palecie: 60
Wymiary palety: dł. 1116 mm x szer. 968 mm x gł. 1213 mm
Waga palety: 356 kg
Liczba warstw palety: 5

Wymagania systemowe • System operacyjny Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32-bitowy i 64-bitowy) lub 
•  System operacyjny Mac OS X 10.4.6 Tiger lub nowszy, 10.5 Leopard lub 10.6 Snow Leopard (z jądrem 32-bitowym). 

W przypadku systemu Mac może być wymagana zmiana formatowania.
• Port USB 2.0

Zgodność urządzenia może być różna w zależności od konfiguracji sprzętu oraz systemu operacyjnego komputera użytkownika.

Zawartość opakowania  • Dysk zewnętrzny GoFlex Desk
•  Oprogramowanie szyfrujące i do tworzenia kopii zapasowej fabrycznie 

zapisane na dysku
• Sterownik NTFS dla systemu Mac fabrycznie zapisany na dysku*
• Podstawa USB 2.0 z miernikiem pojemności dla dysku GoFlex Desk

• Przewód USB 2.0 o dł. 150 cm 
• Zasilacz
• Instrukcja szybkiej instalacji
• 2-letnia gwarancja.
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Region Produkt Pojemność Numer modelu Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

EMEA Zestaw GoFlex Desk 1 TB STAC1000200 7636490021947 10763649023393

EMEA Zestaw GoFlex Desk 2 TB STAC2000200 7636490021978 10763649023423


