
Seagate Backup Plus: łatwe tworzenie kopii zapasowej treści cyfrowych  
na komputerze i w chmurze

Dysk Seagate® Backup Plus do stacjonarnych komputerów Mac® ułatwia proces tworzenia 
kopii zapasowych tym, którzy chcą chronić całość swoich cyfrowych treści na komputerze lub 
w sieciach społecznościowych. Dysk jest sformatowany dla komputerów Mac, dzięki czemu jest 
kompatybilny z oprogramowaniem Time Machine®, zapewniając najprostszy i najskuteczniejszy 
sposób tworzenia kopii zapasowych lokalnie. Przechowuj kilka kopii plików na wypadek 
nieszczęśliwego zdarzenia.

Za pomocą funkcji Zapisz można kopiować treści dodawane przez użytkowników z ulubionych 
sieci społecznościowych. W dzisiejszych czasach wiele osób używa smartfonów, aby uchwycić 
bezcenne chwile. Chociaż te urządzenia są poręczne i łatwo dostępne, przechowywanie nie jest 
ich mocną stroną. Uwiecznij ulotny moment i podziel się nim na portalu społecznościowym – 
Seagate Dashboard automatycznie utworzy kopię zapasową wszelkich zamieszczonych treści. 
Nawet jeśli plik zostanie przypadkowo usunięty z urządzenia, jego kopia będzie bezpieczna. 

Funkcja Udostępnij pozwala na jednoczesne przesyłanie wielu plików do portali społeczno-
ściowych z jednego komputera. Czasy pojedynczego transferu danych, bez tworzenia albumów, 
odeszły w niepamięć! Nic prostszego – wystarczy wybrać pliki do przesłania oraz lokalizację 
docelową; można nawet dodawać komentarze. Zarządzanie profilem społecznościowym 
jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Zainstalowanie fabrycznego sterownika HFS+ na komputerze PC umożliwia używanie dysku 
wymiennie między komputerami PC i Mac bez potrzeby formatowania dysku. Seagate  
Backup Plus pozwala na rozbudowanie interfejsu USB 3.0. i – dzięki dodatkowemu adapte-
rowi – przystosowanie do technologii Thunderbolt™ lub FireWire® 800.

Arkusz danych
DYSK DO KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

DLA KOMPUTERÓW



Parametry

Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety

Długość (mm) 158 200 372 1116  

Szerokość (mm) 124 230 242 968  

Głębokość (mm) 44 90 218 1213  

Waga (kg) 1,08 1,33 5,66 356,8 

Ilości

Opakowania w kartonie zbiorczym 4

Liczba kartonów zbiorczych na palecie 60

Liczba warstw palety 5

Wymagania systemowe

System operacyjny Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszy, lub system operacyjny Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP SP3 (32-bitowy i 64-bitowy)*1,2

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

Zawartość opakowania

Dysk Seagate Backup Plus  Zasilacz

Oprogramowanie Seagate Dashboard fabrycznie zainstalowane na dysku  Skrócona instrukcja obsługi

Adapter do obsługi interfejsu USB 3.0 ze wskaźnikiem mocy  2-letnia ograniczona gwarancja

Przewód do interfejsu USB 3.0 o długości 1,2 m

Region Produkt Pojemność3 Numer modelu Kod UPC Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

AMER/EMEA Dysk Backup Plus for Mac do komputera stacjonarnego 2 TB STCB2000900 763649043349 7636490041891 10763649043346  

AMER/EMEA Dysk Backup Plus for Mac do komputera stacjonarnego 3 TB STCB3000900 763649043356 7636490041907 10763649043353

AMER Dysk Backup Plus for Mac do komputera stacjonarnego 4 TB STCB4000102 763649045589 — 10763649045586

EUROPA, BLISKI WSCHÓD  
I AFRYKA (EMEA) Dysk Backup Plus for Mac do komputera stacjonarnego 4 TB STCB4000202 — 7636490044595 10763649046040
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1 Sterownik HFS+ do komputera PC, udostępniony do pobrania.
2 Zgodność urządzenia może być różna w zależności od konfiguracji sprzętu oraz systemu operacyjnego użytkownika.
3 W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden terabajt (TB) oznacza bilion bajtów.
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