
ZESTAW HYBRYDOWEGO DYSKU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO 
Zestawienie danych

NADZWYCZAJNA PRĘDKOŚĆ

Najwyższa wydajność

Seagate® Laptop SSHD (dawniej Momentus® XT) to połączenie dysku twardego o pojemności 
1 TB i pamięci półprzewodnikowej MLC flash o pojemności 8 GB, zapewniające każdemu 
laptopowi wydajność dysku SSD. Uruchomienie dysku Laptop SSHD oraz aplikacji trwa 
zaledwie kilka sekund dłużej, niż w przypadku dysku półprzewodnikowego, lecz Laptop 
SSHD jest bardziej opłacalny ze względu na wykorzystanie w łączonej technologii wydajnego 
kosztowo dysku twardego. Technologia Adaptive Memory™ inteligentnie monitoruje często 
używane pliki i zapisuje je w pamięci półprzewodnikowej, zapewniając niezwykle szybkie ich  
uruchomienie. Interfejs SATA 6 Gb/s umożliwia korzystanie z najnowszych i najszybszych 
na rynku kontrolerów dysków twardych i jednocześnie oferuje wsteczną kompatybilność 
ze starszymi systemami SATA 3Gb/s. Dysk Laptop SSHD jest przeznaczony do większości 
laptopów i jest zoptymalizowany pod kątem pracy na komputerach przenośnych i komputerach 
PC o małych rozmiarach oraz pozwala na jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji, takich  
jak edytory filmów i fotografii, odtwarzacze filmów i gry komputerowe. Objęty 3-letnią gwarancją.



Parametry

Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety

Długość (mm) 100,58 120,65 187,45 1219,2

Szerokość (mm) 69,85 158,75 165,1 1016

Głębokość (mm) 9,5 57,15 137,16 1168,4

Waga (kg) 0,099 0,18 0,7 193,23

Ilości

Opakowania w kartonie zbiorczym 3

Liczba kartonów zbiorczych na palecie 245

Liczba warstw palety 7

Wymagania systemowe1

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP

Komputer MacBook®, MacBook Pro lub Mac Mini z procesorem Intel® i systemem operacyjnym Mac® OS X

Linux

Laptop z obsługą wewnętrznego SATA; SATA 6 Gb/s (wstecznie kompatybilny z SATA 3 Gb/s)

Zawartość opakowania

Seagate® Laptop SSHD 3-letnia ograniczona gwarancja
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Region Produkt Pojemność2 Numer modelu Kod UPC Kod EAN Kod UPC opakowania zbiorczego

Na całym świecie Seagate Laptop SSHD 1 TB STBD1000400 763649046852 7636490045400 10763649046859
1 Skonsultuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub producentem notebooka, aby uzyskać informacje na temat zgodności z tym dyskiem twardym.
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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