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Gegevensblad

Onbeperkte vrijheid.

De Seagate® Innov8 is een nieuwe mijlpaal op het gebied van desktopopslag.
Dankzij een indrukwekkende opslagruimte van 8 TB heeft u altijd toegang tot al uw
muziek en films, belangrijke documenten, projecten en mooie herinneringen. De
unieke en duurzame Innov8 beschermt uw belangrijkste en meest waardevolle
gegevens, veilig en betrouwbaar.

De Innov8 HDD is de eerste desktopschijf met 8 TB en USB-voeding die
gebruikmaakt van één enkele, omkeerbare USB-C-kabel. Sluit de Innov8 aan en u
krijgt direct toegang tot al uw gegevens. Bovendien hebt u met de Seagate Ignition
Boost™-technologie nog een handige functie. Dankzij de combinatie van Ignition
Boost-technologie met USB 3.1 heeft u geen extra voedingsbron of adapter nodig
voor uw desktopopslag.

De robuuste en gebalanceerde behuizing van de Innov8 is gemaakt van 100%
aluminium. De gestapelde beschermingslagen omsluiten een gebeitelde
productiefinesse en verhogen de duurzaamheid en de doelgerichtheid van de
schijfarchitectuur. En de verzonken bovenkant van de Innov8 is voorzien van een
concentrische schijf, als speelse verwijzing naar het eerste en meest succesvolle
schijfontwerp van Seagate.



Desktopopslag met 8 TB en USB-C-voeding

Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 8.19/208 10.63/270 11.22/285 47.99/1219
Breedte (in/mm) 4.87/123.6 6.89/175 6.97/177 40.00/1016
Diepte (in/mm) 1.42/36 2.76/70 11.02/280 41.73/1060
Gewicht (lb/kg) 3.31/1.5 4.41/2 18.52/8.4 1155.22/524
Aantallen
Dozen per omdoos 4
Omdozen per pallet 20
Aantal palletlagen 3

Systeemvereisten

USB-C-computer
Windows 8 of hoger
Mac OS X 10.11 of later

Systeemvereisten voor Seagate Mobile Backup-app: iOS 7 of later, Android 2.3 of later

 
Wat er meegeleverd wordt

Seagate® Innov8
USB-C-kabel
Seagate Dashboard-back-upsoftware
Snelstartgids
NTFS-stuurprogramma voor Mac3

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(maanden)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

WW STFG8000400 8 TB 24 763649090480 7636490077807 10763649090487

1 Moet mogelijk opnieuw worden geformatteerd voor Mac-computers.

2 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.

3 Internetverbinding vereist.
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