
Seagate Backup Plus, łatwe tworzenie kopii zapasowej treści cyfrowych  
na komputerze, urządzeniach mobilnych i w chmurze

Stacjonarny dysk Seagate® Backup Plus ułatwia proces tworzenia kopii zapasowych 
konsumentom, którzy chcą chronić całą swoją cyfrową treść z urządzeń mobilnych lub sieci 
społecznościowych lokalnie, w chmurze. Funkcja Chroń, dostępna z Seagate Dashboard, 
pomoże skonfigurować plan obsługiwany jednym kliknięciem lub zaplanować automatyczne 
tworzenie lokalnej kopii zapasowej. Przechowuj kilka kopii plików na wypadek nieszczęśliwego 
zdarzenia. Zainstaluj darmową aplikację Seagate Mobile Backup na urządzeniu mobilnym 
z systemem iOS lub Android w celu utworzenia kopii zapasowej wszystkich zdjęć i filmów 
z urządzenia na dysku lub w chmurze. Utwórz kopię zapasową z urządzeń mobilnych za 
pośrednictwem połączenia WiFi w domu lub skorzystaj z usług takich jak dysk Dropbox lub 
Google Drive poza domem, w trakcie  podróży. 

Za pomocą funkcji Zapisz można kopiować treści dodawane przez użytkowników z ulubionych 
stron sieci społecznościowych. Uwiecznij ulotny moment i podziel się nim na portalu 
społecznościowym – Seagate Dashboard automatycznie utworzy kopię zapasową wszelkich 
zamieszczonych treści, nawet zdjęć, na których Cię otagowano.  

Funkcja Udostępnij pozwala na jednoczesne przesyłanie wielu plików do portali 
społecznościowych z jednego komputera. Nic prostszego – wystarczy wybrać pliki do 
przesłania oraz lokalizację docelową; można nawet dodawać komentarze. Zarządzanie 
profilem społecznościowym jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Zainstaluj fabryczny sterownik NTFS dla komputera Mac i korzystaj z dysku wymiennie 
między komputerami PC i Mac® bez potrzeby formatowania go.

Zestawienie danych

DYSK DO KOMPUTERÓW STACJONARNYCH



Region Produkt Pojemność3 Numer modelu Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

EMEA Dysk Backup Plus do komputerów stacjonarnych 2 TB STDT2000200 7636490052057 10763649053505

EMEA Dysk Backup Plus do komputerów stacjonarnych 3 TB STDT3000200 7636490052064 10763649053512

EMEA Dysk Backup Plus do komputerów stacjonarnych 4 TB STDT4000200 7636490052071 10763649053529

EMEA Dysk Backup Plus do komputerów stacjonarnych 5 TB STDT5000200 7636490052088 10763649053536

Parametry

Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety

Długość (mm) 179,4 212 285 1137

Szerokość (mm) 118,1 218 239 1016

Głębokość (mm) 41,5 68 223 1219

Waga (kg) 0,86 1,25 5,298 358,872

Ilości

Opakowania w kartonie zbiorczym 4

Liczba kartonów zbiorczych na palecie 64

Liczba warstw palety 4

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32-bitowy i 64-bitowy) oraz system operacyjny Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej1

Port SuperSpeed USB 3.0 (wymagany dla prędkości transferu USB 3.0, kompatybilny wstecznie z portami USB 2.0 przy prędkościach transferu USB 2.0)2

Wymagania systemowe dla aplikacji Seagate Mobile Backup: iOS 6 lub nowszy, Android 2.3 lub nowszy

Zawartość

Dysk Seagate Backup Plus Zasilacz

Oprogramowanie Seagate Dashboard fabrycznie zainstalowane na dysku Skrócona instrukcja obsługi

Sterownik NTFS dla systemu Mac fabrycznie zainstalowany na dysku 2-letnia ograniczona gwarancja

przewód USB 3.0 o dł. 120 cm
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1 W przypadku systemu Mac może być konieczne ponowne formatowanie.
2 Zgodność urządzenia może być różna w zależności od konfiguracji sprzętu oraz systemu operacyjnego użytkownika.
3 W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów; jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów.
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