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İÇİN

Thunderbolt teknolojisini kullanarak dosyaları aktarma, 
depolama ve yedekleme için gerekli her şey
Thunderbolt teknolojisi, yüksek çözünürlüklü göstergeyi ve yüksek performanslı  
veri cihazlarını tek bağlantı noktasından destekleyen devrim niteliğinde bir arabirimdir. 
10 Gb/sn'ye varan hızı sayesinde, yüksek tanımlı filmleri ve diğer büyük dosyaları 
aktarmak, daha eski arabirim teknolojileriyle karşılaştırıldığında artık dakikalar yerine 
saniyeler sürer.

Mac® için Seagate® Backup Plus Taşınabilir diskini Thunderbolt destekli cihazlarla  
birlikte kullanmak için gereken her şey, kablo da dahil, kutuya eklenmiştir. Takılan  
Mac için Backup Plus taşınabilir diski artık uyumlu bilgisayarınızla şimşek hızındaki 
Thunderbolt bağlantısından tam olarak yararlanabilir. Gücünün tamamını veri yolundan 
aldığı, dolayısıyla harici bir güç kaynağı gerektirmediği için bu taşınabilir çözümü 
gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. Onu Thunderbolt cihazlarının oluşturduğu bir zincirin 
ucuna veya doğrudan bilgisayarınızdaki Thunderbolt bağlantı noktasına bağlayın.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, ürünle sunulan Seagate Dashboard’daki Kaydet 
özelliği sayesinde en sevdiğiniz sosyal ağlarda yedeklenebilir. Artık birçok kişi akıllı 
telefonlarını, paha biçilmez anlarını yakalamak için kullanıyor. Bu cihazların kullanımları 
kolaydır, ancak depolama, güçlü özelliklerinden biri değildir. Bir anı yakalayın, bir sosyal 
ağ sitesinde yayınlayın ve Seagate Dashboard’un yayınlanan tüm içeriği otomatik olarak 
yedeklemesini sağlayın. Dosya yanlışlıkla cihazdan silinse bile, başka bir kopyası 
bekleyebilir.

Paylaş özelliği, bilgisayarınızdan sosyal ağlara aynı anda birden fazla dosyanın 
yüklenmesine izin verir. Yeni bir albüm oluşturmadan bireysel dosyaları karşıya yükleme 
günleri artık geride kaldı! Doğrudan karşıya yüklemek istediğiniz dosyaları seçin, onları 
yayınlamak istediğiniz yeri belirleyin ve hatta yorum ekleyin. Sosyal profilinizi yönetmek 
hiç bu kadar kolay olmamıştı. 

Thunderbolt teknolojisi ve uyumlu çevre aygıtları yardımıyla kullanıcılar, günlük 
bilgisayarlarını güçlü bir iş istasyonuna dönüştürebilir.
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Teknik özellikler

Perakende Paketi Adaptör Boyutları Kutu Boyutları Ana Karton Boyutları Paletin Boyutları

Uzunluk (inç/mm) 5,12/130 6,69/170 7,72/196 43,7/1074

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

Derinlik (inç/mm) 1,09/27,8 1,81/46 6,02/153 47,4/1209

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

Metraj

Ana Karton başına Kutu 4

Palet başına Ana Karton 210

Palet Katmanları 7

Sistem Koşulları

Mac OS X işletim sistemi 10.6.8 veya üstü1

Kullanılabilir Thunderbolt bağlantı noktası

Kutunun İçeriği

Mac için Backup Plus taşınabilir diski Özet Kılavuz

Seagate Thunderbolt adaptörü 3 Yıl Sınırlı Garanti

Thunderbolt kablosu

Bölge Ürün Kapasite2 Arabirim Model Numarası UPC Kodu EAN Kodu Çok Paketli UPC

Dünya Geneli Mac için Backup Plus taşınabilir diski 1 TB Thunderbolt STBW1000401 763649043493 7636490042041 10763649043490
1 Uyumluluk, kullanıcının donanım yapılandırmasına ve işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2 Disk kapasitelerinde kullanılan bir terabayt veya TB, bin milyar bayta eşittir.

www.seagate.com

 KUZEY VE GÜNEY AMERİKA Seagate Technology LLC  10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, ABD, +1 408 658 1000
 ASYA/PASİFİK Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapur 569877, +65 6485 3888
 AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA Seagate Technology SAS  16-18 rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Fransa, +33 1 41 86 10 00

© 2012 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology ve Wave logosu, Seagate Technology LLC'nin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Thunderbolt ve 
Thunderbolt logosu, Intel Corporation’ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ya da tescilli ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir. Disk kapasitelerinde kullanılan bir gigabayt 
veya GB, bir milyar bayta, bir terabayt veya TB ise bir trilyon bayta eşittir. Bilgisayarınızın işletim sistemi, farklı bir ölçüm standardı kullanabilir ve daha düşük bir kapasite raporu sunabilir. Ayrıca sıralanan 
kapasitelerin bazıları, formatlama ve diğer işlevler için kullanılır ve bu nedenle veri depolama için kullanılamaz. Seagate'in, sunduğu ürünleri veya teknik özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı 
saklıdır. DS1753.2-1209TR


