
Seagate Wireless Plus, penyimpanan bergerak yang dapat Anda akses 
tanpa kabel atau Web

Kini dengan Seagate® Wireless Plus, Anda dapat menikmati berbagai media Anda dan 
mengakses berbagai file Anda tanpa kabel atau internet. Perangkat penyimpanan bergerak ini 
dapat menyebarkan jaringan Wi-Fi-nya sendiri, sehingga Anda dapat melakukan streaming 
berbagai media dan file Anda ke tablet atau smartphone Anda secara sempurna di mana saja 
dan tanpa terikat apa pun. Anda bahkan dapat membawa serta file Anda yang tersimpan di  
Dropbox® atau Google Drive. Sinkronisasi file awan Anda dengan mudah ke Wireless Plus dan  
akses bahkan ketika tidak terhubung ke Internet. Aplikasi Seagate Media gratis untuk tablet dan 
smartphone Android®, Kindle Fire serta tablet dan komputer Windows® 8|RT memudahkan Anda 
untuk menjelajah dan menikmati konten Anda ke mana pun Anda pergi.

Anda tak perlu memilih file mana saja yang akan dimuat ke tablet atau smartphone Anda sebelum  
Anda bepergian. Bawa semuanya! Wireless Plus memiliki penyimpanan internal sebesar 500 GB,  
1 TB, atau 2 TB, yang berarti Anda dapat memuat hingga film atau ribuan lagu, foto, dan 
dokumen.1 Cukup lakukan 'seret dan jatuhkan' untuk memuat semua file secara nirkabel dari 
komputer PC atau Mac® Anda atau gunakan adaptor USB 3.0 untuk memuat file hingga 10× 
lebih cepat dibandingkan Wi-Fi N.

Wireless Plus memungkinkan 8 tablet dan smartphone untuk mengakses dan menyimpan konten  
pada saat yang bersamaan. Biarkan tetap di dalam tas Anda, taruh di atas meja, atau letakkan  
di mana saja di mobil—dengan kisaran hingga jarak 46 meter dan Anda tidak perlu merasa 
tertambat dengan perangkat penyimpanan Anda. Terlebih lagi, dengan menciptakan jaringan 
Wi-Fi-nya sendiri, Anda tidak perlu menggunakan koneksi internet atau paket data Anda.

1 Contoh penggunaan kuantitatif untuk berbagai aplikasi ditujukan untuk keperluan ilustrasi. Jumlah aktual akan bervariasi, ber-
dasarkan berbagai faktor, termasuk ukuran file, format file, fitur, dan perangkat lunak aplikasi.
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Kawasan Produk Warna Kapasitas1 Nomor Model Kode UPC UPC Multi-Paket

APAC Penyimpanan perangkat bergerak Wireless Plus Abu-Abu 500 GB STCV500300 763649058206 —

APAC Penyimpanan perangkat bergerak Wireless Plus Abu-Abu 1 TB STCK1000300 763649057605 10763649057602

APAC Penyimpanan perangkat bergerak Wireless Plus Abu-Abu 2 TB STCV2000300 763649057636 10763649057633

Spesifikasi

Kemasan Ritel Dimensi Produk Dimensi Kotak Dimensi Karton Utama Dimensi Palet

Panjang (in/mm) 5,0/127 6,0/153 10,8/276 47,1/1.219

Lebar (in/mm) 3,5/89 2,5/66 9,21/234 40,0/1.016

Tebal (in/mm) 0,8/21 8,0/205 6,61/168 44,37/1.127

Berat (lb/kg) 0,599/0,272 1,35/0,617 6,03/2,741 627,33/285,15

Jumlah

Kotak per Karton Utama 4

Karton Utama per Palet 96

Lapisan Palet 6

Unit Ritel per Palet 384

Persyaratan Sistem

Perangkat yang dilengkapi Wi-Fi dengan browser Web, iOS 6.0 atau lebih tinggi, Android® 4.0 atau lebih tinggi, atau Kindle Fire

Komputer: Windows® 8|RT, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Mac® OS X 10.6 atau lebih tinggi

Apa Yang Disertakan

Penyimpanan perangkat bergerak Wireless Plus Seagate® Panduan mulai cepat

Kabel USB 3.0 Garansi terbatas 2 tahun

Pengisi daya dinding USB ringkas

1 Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte dan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte.

Menjelajahi pustaka media Anda jadi mudah dengan aplikasi Seagate 
Media. Sortir semua pustaka media dalam jumlah yang besar dengan 
filter, pencarian kata kunci, serta tampilan folder dan media. Unduh 
film dan media lainnya ke perangkat Anda, untuk dinikmati nanti, 
saat tidak tersambung ke Wireless Plus. Ketika Anda membutuhkan 
kapasitas penyimpanan yang lebih besar pada smartphone atau 
tablet, Anda dapat mentransfer berbagai foto dan video Anda dari 
rol kamera perangkat Anda dengan mengunggahnya ke perangkat 
penyimpanan Wireless Plus menggunakan aplikasi Seagate Media.

Di rumah, Wireless Plus juga dapat melakukan streaming ke TV Anda. 
Konsol game, smart TV, pemutar Blu-ray yang tersambung, dan 

berbagai perangkat DLNA lainnya dapat mengakses konten pada 
Wireless Plus setiap kali perangkat ini tersambung ke jaringan rumah 
Anda melalui Wi-Fi. Jika Anda memiliki Apple TV®, iPad, iPhone, dan 
iPod touch Anda dapat menggunakan Airplay® untuk membawa media 
Anda dari layar yang kecil ke layar yang besar. Selain itu, dengan 
Smart TV Samsung, pemutar Blu-ray, dan pemutar streaming tertentu, 
Anda dapat menginstal aplikasi Seagate Media langsung pada 
perangkat Samsung Anda dan menikmati konten dengan antarmuka 
yang dioptimalkan untuk penayangan ruang tamu dengan navigasi 
remote control yang mudah.
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