
Folha de especificações

Tamanho compacto. Armazenamento enorme. Valor
incrível.

Os discos finos de 7 mm para notebook de maior capacidade da
Seagate, com 1 TB e 2 TB
O melhor preço por TB e por milímetro para clientes que compram
dispositivos finos móveis/notebooks
Peso leve para compatibilidade com computadores portáteis
Possibilita transição para 2 TB de capacidade sem o peso dos
discos para notebook tradicionais
Armazena até 200.000 fotos, 250.000 músicas ou 124 horas de
vídeo de alta definição1

Interface SATA de 6 Gb/s padrão para facilitar a integração em
designs de dispositivos móveis/notebooks existentes
Fácil implantação para upgrades de notebook, permitindo o design
de sistema de formato pequeno de 7 mm

Aplicações mais indicadas

Notebooks tradicionais
Armazenamento conversível e removível
Dispositivos eletrônicos finos

1 Cálculos baseados em um disco de 2 TB. Os exemplos quantitativos de uso para
várias aplicações são para fins ilustrativos. As quantidades reais irão variar de acordo
com diversos fatores, incluindo tamanho de arquivo, formato de arquivo, recursos e
software.



Especificações 2TB 1TB
Modelo base ST2000LM007 ST1000LM035

Modelo Seagate Secure™1 ST2000LM009 ST1000LM037

Modelo Seagate Secure FIPS 140-21,2 ST2000LM010 ST1000LM038

Bytes por setor (lógico/físico) 512/4096 512/4096
Desempenho
Interface SATA de 6 Gb/s SATA de 6 Gb/s
Taxa de transferência de dados (máx.) 140MB/s 140MB/s
Cache 128 MB 128 MB
Velocidade de rotação (RPM) 5.400 5.400
Confiabilidade/integridade de dados
Ciclos de carga/descarga 600.000 600.000

Método de repouso da cabeça Medição do ciclo de carregamento QuietStep™ Medição do ciclo de carregamento QuietStep

Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por
bits lidos

1 por 10E14 1 por 10E14

Garantia, limitada (anos)3 2 2

Gerenciamento de energia
Corrente de inicialização (+5 V, A) 1,0 1,0
Potência de leitura/gravação, média (W) 1,7/1,8 1,6/1,7
Média, ocioso (W) 0,5 W 0,45 W
Ambiente/temperatura
Temperatura em operação (°C) 0ºC – 60ºC 0ºC – 60ºC
Temperatura fora de operação (°C) -40ºC – 70ºC -40ºC – 70ºC
Impacto em operação 2 ms (Gs) 400 G 400 G
Impacto fora de operação 1 ms (Gs) 1.000 G 1.000 G
Acústica, ocioso, típico (bels) 2,2 bels 2 bels
Acústica, busca, típico (bels) 2,4 bels 2,2 bels
Dimensões
Altura (mm/pol) 7 mm/0,276 pol 7 mm/0,276 pol
Largura (mm/pol, máx.) 69,85 mm/2,75 pol 69,85 mm/2,75 pol
Profundidade (mm/pol, máx.) 100,35 mm/3,951 pol 100,35 mm/3,951 pol
Peso (g/lb) 90 g/0,198 lb 90 g/0,198 lb
Quantidade de unidades por caixa 50 50
Caixas por palete/caixas por camada 60/10 60/10
Recursos especiais
Sem halogênio Sim Sim
Conformidade com RoHS Sim Sim

1 SEDs e FIPS SEDs não estão disponíveis em todos os modelos ou países. Podem requerer compatibilidade com controladora ou host compatível com TCG. 
2 Consulte "Certificação FIPS 140-2 Level 2" em http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm 
3  Produtos com garantia estendida disponíveis. Consulte seu distribuidor para saber detalhes. 
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