
Uporządkuj to. Uporządkuj i utwórz kopię zapasową wszelkich treści na jednym 
urządzeniu i uzyskuj do niego dostęp z dowolnego miejsca.

Nie można korzystać z tego, czego nie można znaleźć, gdy cyfrowe zasoby rozłożone są 
na kilku komputerach, dyskach twardych i pamięci flash. Dzięki współużytkowanej pamięci 
masowej Seagate® Central tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików, dokumentów 
i nośników w jednej lokalizacji w sieci oraz wygodne korzystanie ze wspólnej biblioteki cyfrowej, 
kompatybilnej zarówno z komputerami Mac i PC, jest proste. Uzyskuj dostęp do muzyki, 
filmów i dokumentów za pośrednictwem komputerów, konsol do gier, telewizorów Smart 
i innych podłączonych urządzeń w całym domu. Jeśli posiadasz telewizor Samsung Smart lub 
odtwarzacz Blu-ray Disc™ z funkcją Smart Hub (model 2012 lub nowszy), można korzystać 
z aplikacji Seagate Media, aby łatwo przeglądać treści za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Korzystaj z treści, gdzie tylko chcesz i kiedy chcesz. Po pobraniu darmowej aplikacji Seagate 
Media można wyświetlać treści według rodzaju, wielkości, a nawet zgodności, niezależnie od 
tego, czy jest to plik PDF, dokument Word, plik muzyczny, zdjęciowy czy też filmowy. Aplikacja 
Seagate Media oferuje widok pełnego ekranu, zapewniając szybki i łatwy wybór oraz bogate 
doznania wizualne – dostępne dla platform Android® i Apple®, a także Amazon Kindle. 

Za pomocą aplikacji Seagate Media można też przenieść lub utworzyć kopie zapasowe zdjęć 
i nagranych filmów. Przesyłaj i pobieraj dowolne pliki z większości przeglądarek internetowych, 
z dowolnego miejsca – za pomocą usługi Central Remote Access Service.
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Parametry

Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety

Długość (mm) 145 80 243 1219

Szerokość (mm) 216 261 235 1016

Głębokość (mm) 42 235 235 1004

Waga (kg) 1,0 1,4 4,54 240

Ilości

Opakowania w kartonie zbiorczym 3

Liczba kartonów zbiorczych na palecie 48

Liczba warstw palety 3

Wymagania systemowe

Router z portem Ethernet (router sieci WiFi umożliwiający bezprzewodowy dostęp i tworzenie kopii zapasowych plików) 

Połączenie internetowe umożliwiające aktywację i udostępnianie plików przez Internet 

Przeglądarka internetowa Internet Explorer® 7, Firefox® 3.X, Chrome 4.X, Safari® 3 lub nowsza

System operacyjny Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP lub Mac OS® X 10.4.9 bądź nowszy

Wymagania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp

Smartfon i tablet Android (Android 2.2, Adobe® AIR)

Dostępne aplikacje: Seagate Media, iTunes App Store, Android Market, Google Play, Amazon® Appstore,  Samsung Smart Hub1

Zawartość opakowania

Współużytkowana pamięć masowa Seagate® Central Skrócona instrukcja obsługi 

Kabel Ethernet 2-letnia ograniczona gwarancja

Zasilacz 

Region Produkt Kolor Pojemność2 Numer modelu Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA Seagate Central Czarny 2 TB STCG2000200 7636490041563 10763649043018

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA Seagate Central Czarny 3 TB STCG3000200 7636490041570 10763649043025

EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA Seagate Central Czarny 4 TB STCG4000200 7636490041587 10763649043032
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1 Aplikacja Seagate Media do telewizorów Samsung i odtwarzaczy Blu-ray Disc z funkcjonalnościami Smart Hub przeznaczone są dla modelu na rok 2012 (lub nowszego).
2 W przypadku oznaczania pojemności dysków jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów; jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów.
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