
Seagate Backup Plus: backup fácil para a sua vida digital no seu computador, 
dispositivos móveis e nuvem

O disco de desktop Seagate® Backup Plus para Mac® simplifica o backup para consumidores 
que desejam proteger todos os seus dados digitais no local, na nuvem, dos dispositivos 
móveis ou das redes sociais. O disco já é fornecido formatado para Mac e compatível 
com o software de backup Time Machine. Mantenha várias cópias dos seus arquivos para 
protegê-los em caso de emergência. Instale o aplicativo gratuito Seagate Mobile Backup 
em um dispositivo móvel iOS ou Android,  para fazer backup de todas as fotos e vídeos do 
dispositivo para o disco ou a nuvem. Faça backup de dispositivos móveis utilizando uma 
conexão WiFi em casa ou serviços como Dropbox ou Google Drive, fora de casa.

Com o recurso Save (Salvar), é possível fazer backup do conteúdo gerado pelo usuário 
que estiver nos seus sites de rede social preferidos. Capture um momento especial, 
compartilhe-o em um site de rede social e deixe o Seagate Dashboard fazer automaticamente 
o backup de todo conteúdo compartilhado, até as fotos em que você foi marcado.  

Com o recurso Share (Compartilhar), vários arquivos podem ser carregados nas redes 
sociais de uma só vez, a partir do seu computador. Simplesmente selecione os arquivos 
a serem carregados, escolha onde deseja publicá-los e até mesmo adicione comentários. 
Gerenciar o seu perfil social nunca foi tão fácil.

Instale o driver NTFS para Mac pré-carregado e use o disco de modo intercambiável em 
computadores com Windows e Mac, sem necessidade de reformatar. 
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Especificações

Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete

Comprimento (pol/mm) 7,063/179,4 8,346/212 11,220/285 44,764/1.137

Largura (pol/mm) 4,650/118,10 8,583/218 9,409/239 40,00/1.016

Profundidade (pol/mm) 1,634/41,50 2,677/68 8,780/223 47,99/1.219

Peso (lb/kg) 1,892/0,860 2,750/1,250 11,656/5,298 789,518/358,872

Quantidades

Embalagens por caixa principal 4

Caixas principais por palete 64

Camadas no palete 4

Requisitos de sistema

Sistema operacional Mac OS X 10.6 ou posterior ou Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32 bits e 64 bits)1,2

Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0)2

Requisitos do sistema para o aplicativo Seagate Mobile Backup: iOS 6 ou posterior, Android 2.3 ou posterior

O que está incluído

Disco Seagate Backup Plus  Adaptador de alimentação

Seagate Dashboard pré-carregado no disco  Guia de início rápido

Cabo USB 3.0 de 1,2 m (4 pés) Garantia limitada de 2 anos

Região Produto Capacidade3 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Disco de desktop Backup Plus para Mac 2 TB STDU2000100 763649052952 10763649052959

AMER Disco de desktop Backup Plus para Mac 3 TB STDU3000101 763649057209 10763649057206

AMER Disco de desktop Backup Plus para Mac 4 TB STDU4000100 763649052969 10763649052966
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1 Driver HFS+ para sistema PC, disponível por download
2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional.
3 Quando se refere à capacidade do disco, 1 terabyte ou TB equivale a 1 trilhão de bytes.
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