
Lembar Data

Segala yang diperlukan untuk mentransfer, menyimpan, dan 
mencadangkan file menggunakan teknologi Thunderbolt

Teknologi Thunderbolt adalah antarmuka revolusioner yang mendukung 
tampilan resolusi-tinggi dan perangkat data kinerja-tinggi melalui satu port. Kini, 
mentransfer film definisi tinggi dan film berukuran besar lainnya hingga 10 Gbps 
hanya memerlukan waktu beberapa detik, bukan menit, jika dibandingkan dengan 
teknologi antarmuka sebelumnya.

Segala yang diperlukan untuk menggunakan hard disk Portabel Backup 
Plus Seagate® untuk Mac® dengan perangkat yang dilengkapi Thunderbolt 
disertakan dalam kemasan, bahkan kabel. Hard disk portabel Backup Plus untuk 
Mac yang disertakan kini bisa memanfaatkan sambungan Thunderbolt yang 
berkecepatan luar biasa pada komputer Anda yang kompatibel. Solusi portabel ini 
memungkinkan Anda membawa hard disk ini ke mana pun Anda pergi, karena ini 
sepenuhnya didayai bus, sehingga Anda tidak memerlukan catu daya eksternal. 
Sambungkan hard disk ke ujung rantai daisi perangkat Thunderbolt, atau langsung 
ke port Thunderbolt di komputer Anda.

Dengan fitur Save (Simpan) dalam Seagate Dashboard yang disertakan, konten 
yang dibuat pengguna bisa dicadangkan dari jaringan sosial favorit Anda. Banyak 
orang kini menggunakan smartphone mereka untuk mengambil momen berharga. 
Meskipun perangkat ini ringkas dan siap tersedia, penyimpanan bukan fitur 
utamanya. Ambil memori, posting di situs jaringan sosial dan biarkan Seagate 
Dashboard secara otomatis mencadangkan konten yang diposting. Bahkan jika file 
terhapus secara tidak sengaja dari perangkat, salinan lain masih ada.

Fitur Share (Berbagi) dalam Seagate Dashboard memungkinkan banyak file 
diunggah ke jaringan sosial langsung dari komputer Anda. Masa mengunggah 
file satu persatu tanpa membuat album baru sudah berlalu! Cukup pilih file yang 
akan diunggah, pilih tempat mempostingnya, dan bahkan tambah komentar. 
Belum pernah ada cara lebih mudah untuk mengelola profil sosial Anda seperti ini 
sebelumnya. 

Berkat bantuan teknologi Thunderbolt dan periferal yang kompatibel, pengguna 
bisa mengubah komputer harian mereka menjadi stasiun kerja yang hebat.
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Spesifikasi

Kemasan Ritel Dimensi Adaptor Dimensi Kotak Dimensi Karton Utama Dimensi Palet

Panjang (in/mm) 5,12/130 6,69/170 7,72/196 43,7/1.074

Lebar (in/mm) 3,19/81 5,24/133 7,05/179 39,4/980

Tebal (in/mm) 1,09/27,8 1,81/46 6,02/153 47,4/1.209

Berat (lb/kg) 0,56/0,25 0,85/0,39 3,77/1,71 830,32/377,42

Jumlah

Kotak per Karton Utama 4

Karton Utama per Palet 210

Lapisan Palet 7

Persyaratan Sistem

Sistem operasi Mac OS X 10.6.8 atau lebih baru1

Port Thunderbolt yang tersedia

Di Dalam Kemasan

Hard disk portabel Backup Plus untuk Mac Panduan mulai cepat

Adaptor Thunderbolt Seagate Garansi terbatas 3 tahun

Kabel Thunderbolt

Kawasan Produk Kapasitas2 Antarmuka Nomor Model Kode UPC Kode EAN UPC Multi-Paket

Global Hard disk portabel Backup Plus untuk Mac 1 TB Thunderbolt STBW1000401 763649043493 7636490042041 10763649043490

1 Kompatibilitas mungkin berbeda-beda tergantung konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.
2 Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte.
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