
Disco portátil Seagate Expansion – armazenamento extra  
para o seu PC

O disco portátil Seagate® Expansion é compacto e perfeito para ser transportado. 
Adicione mais espaço de armazenamento instantaneamente ao seu computador  
e leve arquivos grandes nas suas viagens.

A instalação é simples e direta, bastando conectar um cabo USB e pronto. O disco 
é alimentado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa. Além 
disso, ele é reconhecido automaticamente pelo sistema operacional Windows®, 
então não há software para instalar nem nada para configurar. Salvar arquivos é fácil 
— é só arrastar e soltar.

Aproveite ao máximo as velocidades de transferência de dados rápidas da interface 
USB 3.0 conectando o disco a uma porta USB 3.0 SuperSpeed. A interface USB 3.0  
é compatível retroativamente com USB 2.0, proporcionando maior flexibilidade. 
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Especificações

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

Comprimento (pol/mm) 4,61/117,00 5,41/140,00 7,01/178,00 48/1.219

Largura (pol/mm) 3,15/80,00 4,06/103,00 5,43/138,00 40/1.016

Altura (pol/mm) 0,58/14,8 1,22/31,00 4,57/116,00 43,27/1.099,00

Peso (lb/kg) 0,37/0,17 0,56/0,26 2,53/1,15 858,91/390,41

Quantidades

Embalagens por caixa principal 4

Caixas principais por palete 320

Camadas no palete 8

Requisitos do sistema

Sistema operacional Windows® 8, Windows 7

Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0)1 

O que está incluído

Disco Seagate Expansion Garantia limitada de 1 ano (AMER)

Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol) Garantia limitada de 2 anos (EMEA)

Guia de início rápido Garantia limitada de 3 anos (APAC)

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

Mundial Disco portátil Expansion 500 GB STEA500400 763649064863 7636490063411 10763649064860

Mundial Disco portátil Expansion 1 TB STEA1000400 763649064870 7636490063428 10763649064877

Mundial Disco portátil Expansion 2 TB STEA2000400 763649064887 7636490063435 10763649064884

1 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional.
2 Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes.
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