
Armazenamento de 8 TB para desktop
alimentado por USB-C
Folha de especificações

Não há mais limites.

Entre em uma nova era de armazenamento para desktop pessoal com o Seagate®

Innov8. Com um armazenamento impressionante de 8 TB, você pode acessar, de
forma confiável, a sua ampla biblioteca de músicas e vídeos, além de todos os
seus documentos importantes, projetos e fotos insubstituíveis. A exclusividade e
durabilidade do Innov8 dão um toque especial e ajudam a proteger todo o
conteúdo que você curte e que é valioso para você.

O HDD Innov8 é o primeiro armazenamento para desktop de 8 TB alimentado por
USB no mercado que usa um único cabo USB-C reversível. Você pode alimentar
o Innov8 e ter acesso fácil a todo o seu conteúdo incrível. Além disso, a tecnologia
Seagate Ignition Boost™ oferece um recurso de engenharia fantástico.
Combinando a tecnologia Ignition Boost com USB 3.1, você não precisa mais de
uma fonte de alimentação externa ou adaptador dedicado para o armazenamento
para desktop.

O gabinete totalmente em alumínio do Innov8 é resistente e bem equilibrado. As
camadas empilhadas envolventes emolduram uma sutileza de fabricação
esculpida, reforçando a durabilidade e a finalidade única da arquitetura do disco.
Por fim, a parte superior rebaixada do Innov8 é uma interpretação do ícone de
disco concêntrico e lembra de forma lúdica o design de disco rígido mais antigo e
bem-sucedido da Seagate.



Armazenamento de 8 TB para desktop alimentado por USB-C

Especificações
Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete
Comprimento (pol/mm) 8,189 pol/208 mm 10,63 pol/270 mm 11,22 pol/285 mm 47,992 pol/1.219 mm
Largura (pol/mm) 4,866 pol/123,6 mm 6,89 pol/175 mm 6,968 pol/177 mm 40 pol/1.016 mm
Profundidade (pol/mm) 1,417 pol/36 mm 2,756 pol/70 mm 11,024 pol/280 mm 41,732 pol/1.060 mm
Peso (lb/kg) 3,307 lb/1,5 kg 4,409 lb/2 kg 18,519 lb/8,4 kg 1.155,222 lb/524 kg
Quantidades
Embalagens por caixa principal 4
Caixas principais por palete 60
Camadas no palete 3

Requisitos do sistema

Computador com USB-C
Windows® 8 ou posterior
Mac OS® X 10.11 ou posterior1,2

Requisitos do sistema para o aplicativo Seagate Mobile Backup: iOS 7 ou posterior, Android
2.3 ou posterior

 
O que está incluído

Seagate® Innov8
Cabo USB-C
Backup com Seagate Dashboard
Guia rápido do usuário
Driver NTFS para Mac3

Região Número do modelo Capacidade Garantia limitada (meses) Código UPC Código EAN UPC da embalagem
multipack

Mundial STFG8000400 8 TB 36 763649090480 7636490077807 10763649090487

1 Pode ser necessária reformatação para uso com Mac.

2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional.

3 Requer conexão com a Internet.
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