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Desempenho ideal

O Seagate® Laptop SSHD (anteriormente chamado disco rígido Momentus® XT) combina 
um disco rígido de 1 TB com 8 GB de memória flash MLC de estado sólido para adicionar 
desempenho semelhante ao do SSD a qualquer notebook. O Laptop SSHD é inicializado 
e abre aplicativos em segundos como a unidade de estado sólido, mas tem uma relação 
custo-benefício maior, pois as tecnologias combinadas assumem a economia de um disco 
rígido. De uma forma inteligente, a tecnologia Adaptive Memory™ monitora os arquivos 
usados com mais frequência e os armazena na memória de estado sólido para possibilitar 
a recuperação rápida. Com a interface SATA de 6 Gb/s, é possível usar as controladoras 
de disco rígido mais novas e rápidas do mercado, fornecendo compatibilidade retroativa 
com sistemas SATA de 3 Gb/s. O Laptop SSHD foi projetado para funcionar na maioria dos 
notebooks e otimizado para computação móvel e PCs de formato pequeno, de forma  
a executar vários aplicativos simultaneamente, como edição de vídeo e fotografia, reprodução 
de vídeo e jogos de computador. Garantia limitada de 3 anos.



Especificações

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

Comprimento (pol/mm) 3,96/100,58 4,75/120,65 7,38/187,45 48,0/1.219,2

Largura (pol/mm) 2,75/69,85 6,25/158,75 6,50/165,1 40,0/1.016

Profundidade (pol/mm) 0,374/9,5 2,25/57,15 5,40/137,16 46,0/1.168,4

Peso (lb/kg) 0,22/0,099 0,40/0,18 1,55/0,70 426,0/193,23

Quantidades

Embalagens por caixa principal 3

Caixas principais por palete 245

Camadas no palete 7

Requisitos de sistema1

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

Computador MacBook®, MacBook Pro ou Mac Mini com processador Intel® executando o sistema operacional Mac® OS X

Linux

Notebook compatível com SATA interno; SATA de 6 Gb/s (compatível retroativamente com SATA de 3 Gb/s)

A caixa contém:

Seagate® Laptop SSHD Garantia limitada de 3 anos
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Região Produto Capacidade2 Número do modelo Código UPC Código EAN UPC da embalagem multipack

Mundial Seagate Laptop SSHD 1 TB STBD1000400 763649046852 7636490045400 10763649046859

1 Consulte o centro de serviço autorizado ou o fabricante do seu notebook para obter informações sobre a compatibilidade com este disco rígido.
2 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.


