
Seagate Wireless Plus, kablo veya Internet olmadan erişebileceğiniz 
taşınabilir depolama alanı
Şimdi Seagate® Wireless Plus ile ortam dosyalarınızın keyfini çıkarabilir ve 
dosyalarınıza kablo veya Internet olmadan da erişebilirsiniz. Bu taşınabilir depolama 
alanı, yoldayken veya Internet’e bağlı değilken ortam ve dosyalarınızın tabletinize 
veya akıllı telefonunuza akışını sağlayabilmeniz için kendi Wi-Fi ağını oluşturur. iOS 
ve Android® için ücretsiz Seagate Media uygulaması, gittiğiniz her yerde içeriğinizde 
gezinmenizi ve ondan yararlanmanızı sağlar.

Artık bir geziden önce tablet veya akıllı telefonunuza hangi dosyaları yükleyeceğinizi 
seçmek zorunda kalmayın. Hepsini yanınızda götürün! Wireless Plus 1 TB tümleşik 
depolama alanı içerir ve bu da ona 500’e kadar film veya binlerce şarkı, fotoğraf 
ve belge yükleyebileceğiniz anlamına gelir1. PC veya Mac® bilgisayarınızdaki 
dosyaları kablosuz olarak yüklemek için doğrudan sürükleyip bırakın veya dosyaları 
Wi-Fi N’den maksimum 10 kata kadar daha hızlı yüklemek için USB 3.0 adaptö-
rünü kullanın.

Wireless Plus, maksimum sekiz tablet ve akıllı telefonun içeriye aynı anda erişmesini 
ve içerik depolamasını sağlar. Çantanızda bırakın, masaya koyun, arabanızda 
herhangi bir yerde bırakın, 46 metreye kadar bir alanda asla kendinizi depolamanıza 
zincirlenmiş gibi hissetmeyeceksiniz. Hepsinden de iyisi, kendi Wi-Fi ağınızı 
oluşturduğunuzda artık bir Internet bağlantısı oluşturmanız ve aylık kotanızdan 
kullanmanız gerekmez.

1  Farklı uygulamaların nicel kullanım örnekleri, tasvir amaçlıdır. Gerçek miktarlar, dosya boyutu, dosya biçimi, özellikler ve uygulama 
yazılımı da dahil, faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.
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Bölge Ürün Renk Kapasite1 model Numarası eAN Kodu Çok paketli UpC
EMEA Wireless Plus taşınabilir depolama alanı Gri 1 TB STCK1000200 7636490043550 10763649045005

Teknik Özellikler

Perakende Paketi Ürün Boyutları Kutu Boyutları Ana Karton Boyutları Palet Boyutları

Uzunluk (inç/mm) 5,0000027/127 6,023622/153 10,8661476/276 43,9370316/1116

Genişlik (inç/mm) 3,5039389/89 2,5984251/66 9,2126034/234 37,3228548/948

Derinlik (inç/mm) 0,78346499/19,9 8,090551/205,5 6,5748067/167 40,157502/1020

Ağırlık (lb/kg) 0,5632/0,256 1,3464/0,612 5,986/2,721 574,6752/261,216

Miktarlar

Ana Karton Başına Kutu 4

Palet Başına Ana Karton 96

Palet Katmanları 6

Sistem Gereksinimleri

Web tarayıcısı, iOS 4.3 veya üstü, Android® 2.3 veya üstü olan Wi-Fi destekli cihazlar veya Kindle Fire

Bilgisayar: Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Mac® OS X 10.6 veya üstü

Kutunun İçeriği

Seagate® Wireless Plus taşınabilir depolama alanı USB - DC kablosu

Sökülebilir USB 3.0 kablolu USB 3.0 adaptörü Hızlı başlangıç kılavuzu

Kompakt USB duvar şarj cihazı 3 yıl sınırlı garanti

1 Disk kapasitelerinde kullanılan bir gigabayt veya GB, bir milyar bayta, bir terabayt veya TB ise bin milyar bayta eşittir.

iOS®, Kindle Fire ve Android® için Seagate Media uygulamasıyla 
ortam kitaplığınızda gezinmek artık çocuk oyuncağı. Filtreler, 
anahtar sözcük arama ve klasör ve küçük resim görünümleriyle 
büyük ortam kitaplıklarında tasnif yapın. İçeriğinizi daha sonra 
Wireless Plus'a bağlı değilken kullanmak için, filmleri ve diğer 
ortamları cihazınıza indirin. Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde 
daha fazla depolama kapasitesine ihtiyacınız olduğunda, 
Seagate Media uygulamasını kullanarak cihazınızın fotoğraf 
makinesi filmindeki fotoğraf ve videoları kolayca Wireless Plus 
depolama alanınıza aktarabilirsiniz.

Wireless Plus, evinizde ortamlarınızı TV’nizden izlemenize 
olanak verir. Oyun konsolları, akıllı TV’ler (smart TVs), bağlı 
Blu-ray oynatıcılar ve diğer DLNA cihazları, Wireless Plus 
içeriğine Wi-Fi üzerinden ev ağınıza bağladığınız her yerden 
erişebilir. Apple TV® kullanıyorsanız, iPad, iPhone ve iPod 
touch cihazlarınız Airplay® üzerinden ortamlarınızı küçük 
ekrandan büyük ekrana taşıyabilir. Ayrıca Samsung Akıllı TV’ler 
ve Blu-ray oynatıcılarla Seagate Media uygulamasını doğrudan 
Samsung cihazınıza kurabilir ve kolay uzaktan kumanda 
navigasyonu ve oturma odanızda görüntülemek üzere optimize 
edilmiş bir arayüzle içeriğinizin keyfini çıkarabilirsiniz.
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