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Folha de especificações

Tudo que você precisa para transferir, armazenar e fazer backup 
de arquivos usando a tecnologia Thunderbolt

A tecnologia Thunderbolt é uma interface revolucionária compatível com  monitores de 
alta resolução e dispositivos de dados de alto desempenho, por meio de uma única 
porta. A até 10 Gbps, transferir filmes de alta definição e outros arquivos grandes  
é uma questão de segundos, não mais de minutos, como era o caso com as tecnologias 
de interface mais antigas.

Tudo que é necessário para usar o disco portátil Seagate® Backup Plus para Mac® 
com dispositivos habilitados para Thunderbolt é fornecido na caixa, até mesmo o cabo.   
Agora, o disco portátil Backup Plus para Mac incluído pode aproveitar ao máximo 
a conexão Thunderbolt superveloz do seu computador compatível. Essa solução 
portátil pode ser levada a qualquer lugar, pois é alimentada por barramento, ou seja: 
não há necessidade de uma fonte de alimentação externa. Conecte a unidade no 
final do encadeamento em série de dispositivos Thunderbolt ou diretamente na porta 
Thunderbolt do seu computador.

Com o recurso Salvar do Seagate Dashboard incluído, é possível fazer backup do 
conteúdo que estiver nas suas redes sociais preferidas. Hoje em dia, muitas pessoas 
usam smartphones para capturar momentos. Embora esses dispositivos sejam práticos 
e fáceis de usar, o armazenamento não é seu ponto forte. 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. Mesmo se o arquivo for 
apagado acidentalmente do dispositivo, outra cópia estará guardada.

Com o recurso Compartilhar do Seagate Dashboard, vários arquivos podem ser 
carregados nas redes sociais de uma só vez a partir do seu computador. Carregar 
arquivos um a um sem criar um novo álbum é coisa do passado! 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. 

Com a ajuda da tecnologia Thunderbolt e periféricos compatíveis, os usuários agora 
podem transformar seus computadores comuns em possantes estações de trabalho.
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Especificações

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

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

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

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

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

Quantidades

Embalagens por caixa principal 4

Caixas principais por palete 210

Camadas no palete 7

Requisitos de sistema

Sistema operacional Mac OS X 10.6.8 ou posterior1

Porta Thunderbolt disponível

A embalagem contém:

Disco portátil Backup Plus para Mac Guia de início rápido

Adaptador Seagate Thunderbolt Garantia limitada de 3 anos

Cabo Thunderbolt

Região Produto Capacidade2 Interface Número do modelo Código UPC Código EAN UPC da embalagem multipack

Mundial Disco portátil Backup Plus para Mac 1 TB Thunderbolt STBW1000401 763649043493 7636490042041 10763649043490

1 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional.
2 Quando se refere à capacidade do disco, 1 terabyte ou TB equivale a 1 trilhão de bytes.


