
Seagate Wireless Plus, o armazenamento móvel que você pode 
acessar sem fio e sem acesso à Internet

Com o Seagate® Wireless Plus, você pode curtir a sua mídia e acessar os seus 
arquivos, sem fio e sem conexão à Internet. Esse dispositivo de armazenamento 
móvel cria sua própria rede Wi-Fi, para que você possa transmitir mídia e arquivos 
ao seu tablet ou smartphone em qualquer lugar, sem fio e sem conexão à Internet. 
Com o aplicativo Seagate Media gratuito para iOS e Android®, é fácil navegar  
e curtir o seu conteúdo onde quer que você esteja.

Agora você não precisa mais escolher quais arquivos carregar no seu tablet ou 
smartphone antes de viajar. Leve tudo com você! O Wireless Plus tem 1 TB de 
armazenamento integrado, o que significa que você pode carregar até 500 filmes 
ou milhares de músicas, fotos e documentos1. Basta arrastar e soltar os arquivos 
para carregá-los, por conexão sem fio, no seu PC ou Mac®; ou use o adaptador 
USB 3.0 para carregar os arquivos até 10 vezes mais rápido do que com  
a rede Wi-Fi.

Com o Wireless Plus, até oito tablets e smartphones podem acessar e armazenar 
conteúdo ao mesmo tempo. Coloque o dispositivo na bolsa, na mesa ou em 
qualquer lugar dentro do carro – com alcance de até 46 metros, você nunca se 
sentirá preso ao dispositivo de armazenamento. O melhor de tudo é que, como 
ele cria a sua própria rede Wi-Fi, não há necessidade de conexão à Internet nem 
de usar o seu plano de dados.

1  Os exemplos quantitativos de uso nas diversas aplicações são apenas para fins de ilustração. As quantidades reais variam  
de acordo com diversos fatores, incluindo tamanho de arquivo, formato de arquivo, recursos e software.
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Região Produto Cor Capacidade1 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

EUA Dispositivo de armazenamento móvel Wireless Plus Cinza 1 TB STCK1000100 763649044988 10763649044985

AMER Dispositivo de armazenamento móvel Wireless Plus Cinza 1 TB STCK1000101 763649044995 10763649044992

Especificações

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

Comprimento (pol/mm) 5,0000027/127 2,0078751/51 8,4645715/215 41,338605/1.050

Largura (pol/mm) 3,5039389/89 6,0236253/153 8,1496107/207 34,3307272/872

Profundidade (pol/mm) 0,78346499/19,9 7,1653582/182 6,6141768/168 35,039389/890

Peso (lb/kg) 0,5632/0,256 1,1396/0,518 5,1524/2,342 618,288/281,04

Quantidades

Embalagens por caixa principal 4

Caixas principais por palete 120

Camadas no palete 6

Requisitos de sistema

Dispositivos habilitados para Wi-Fi com navegador web, iOS 4.3 ou posterior, Android® 2.3 ou posterior ou Kindle Fire

Computador: Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Mac® OS X 10.6 ou posterior

A embalagem contém:

Dispositivo de armazenamento móvel Seagate® Wireless Plus Cabo USB para CC

Adaptador USB 3.0 com cabo USB 3.0 removível Guia de início rápido

Carregador USB compacto, de parede Garantia limitada de 3 anos

1 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.

Com o aplicativo Seagate Media para iOS®, Kindle Fire  
e Android®, é incrivelmente fácil navegar na sua biblioteca 
de mídia. Localize arquivos em bibliotecas volumosas de 
mídia, usando filtros, pesquisa por palavra-chave e exibições 
de pastas e miniaturas. Faça o download de filmes e outros 
arquivos de mídia para o seu dispositivo e curta o conteúdo 
mais tarde, quando não estiver conectado ao Wireless Plus. 
Se precisar de mais capacidade de armazenamento no seu 
smartphone ou tablet, você pode facilmente transferir as 
fotos e vídeos do rolo de câmera do seu aparelho para  
o seu dispositivo de armazenamento Wireless Plus, usando  
o aplicativo Seagate Media.

Em casa, o Wireless Plus também pode transmitir mídia 
para a sua TV. Consoles de jogo, smart TVs, reprodutores 
de Blu-ray conectados e outros dispositivos DLNA podem 
acessar o conteúdo no Wireless Plus sempre que você 
conectá-lo à sua rede doméstica por Wi-Fi. Se você tiver 
Apple TV®, o seu iPad, iPhone e iPod touch podem usar  
o Airplay® para levar a sua mídia da telinha para a telona.  
Além disso, com reprodutores de Blu-ray e Smart TVs 
Samsung, você pode instalar o aplicativo Seagate Media 
diretamente no seu dispositivo Samsung e aproveitar  
o conteúdo com uma interface otimizada para exibição  
na sala de estar e navegação fácil por controle remoto.
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