
ARMAZENAMENTO PARA MÍDIA DOMÉSTICA 
Folha de especificações

Os seus filmes, músicas, fotos e arquivos disponíveis em todos  
os lugares e de todas as formas 

Com o armazenamento para mídia doméstica Seagate® Personal Cloud, você pode 
criar a sua própria nuvem, que pode ser acessada fora de casa. Organize todas 
as fotos, vídeos, músicas e documentos importantes da família em um local central 
seguro na sua rede doméstica e faça backup não só de todos os seus PCs e Macs, 
mas também dos seus serviços em nuvem.

O Personal Cloud pode fazer backup, de forma automática e contínua, de cada PC 
e Mac na casa, sem fios.1 Fique mais tranquilo(a) sabendo que você tem backup 
de todos os seus computadores em rede, e configure a sua própria programação 
de backup utilizando o software Seagate Dashboard incluído. 

Você usa Dropbox ou Google Drive? Caso positivo, você pode facilmente transferir 
e fazer backup dos arquivos armazenados no seu serviço em nuvem favorito para 
o Personal Cloud. Libere espaço na nuvem ou simplesmente tenha acesso local 
a todos os arquivos que você escolher.  

O Personal Cloud lidera a categoria em termos de transmissão às Smart TVs 
e aos dispositivos conectados mais populares. Acesse suas músicas, filmes 
e documentos em computadores, consoles de jogo, Smart TVs e outros dispositivos 
conectados na casa toda. Se você tiver um reprodutor Roku, uma Smart TV 
Samsung ou um reprodutor de Blu-ray Disc™ Samsung com Smart Hub (modelo 
de 2012 ou mais recente), você pode utilizar o Seagate Media App para navegar 
por todo o seu conteúdo facilmente com um controle remoto. Você também pode 
usar o Seagate Media App com um smartphone ou tablet e transmitir o seu conteúdo 
a um Chromecast, LG Smart TV ou reprodutor Roku quando quiser compartilhá-lo 
na telona da sua casa: a sua TV. 

Leve a nuvem com você para todo e qualquer lugar. O Personal Cloud possibilita 
que você gerencie e acesse o seu conteúdo digital fora de casa, utilizando uma 
conta Seagate Access ou o Seagate Media App. Com o Seagate Access, qualquer 
usuário registrado no Personal Cloud tem acesso aos arquivos privados e públicos 
no seu HD em casa. O Seagate Media App oferece exibição em tela cheia para você 
fazer a sua seleção de modo rápido e fácil, além de proporcionar uma experiência 
de uso visualmente elaborada para dispositivos Android® e iOS, computadores 
e tablets com Windows® 8/RT e Amazon Kindle. Após fazer download do Seagate 
Media App, você pode visualizar o seu conteúdo por tipo, tamanho e até mesmo 
compatibilidade, seja um arquivo PDF, do Word, de música, foto ou filme. Você 
pode, até mesmo, descarregar ou fazer backup das suas fotos e vídeos pessoais 
armazenados no smartphone ou tablet, utilizando o Seagate Media App.

1 Quando conectado a um roteador Wi-Fi
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Região Produto Capacidade1 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Personal Cloud 3 TB STCR3000101 763649066492 10763649066499

AMER Personal Cloud 4 TB STCR4000101 763649066515 10763649066512

AMER Personal Cloud 5 TB STCR5000101 763649066539 10763649066536

Especificações

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

Comprimento (pol/mm) 4,68/119 3,15/80 13,03/331 47,99/1.219

Largura (pol/mm) 9,25/235,15 10,27/261 10,71/272 40/1.016

Altura (pol/mm) 1,89/48 9,21/234 9,84/250 44,96/1.142

Peso (lb/kg) 2,53/1,151 3,03/1,38 13,05/5,93 681,19/309,63

Quantidades

Embalagens por caixa principal 4

Caixotes principais por palete 48

Camadas no palete 4

Requisitos de sistema

Roteador com uma porta Ethernet disponível (roteador Wi-Fi necessário para acesso e backup sem fio de arquivos)

Conexão à Internet para ativação e compartilhamento de arquivos pela Internet

Internet Explorer® atualizado ou uma versão anterior à atual, versão atual do Firefox®, Chrome, Safari®

Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS® X 10.7 ou sistema operacional posterior

Requisitos do aplicativo de acesso remoto

Smartphone e tablet iOS, Android (Android 4, iOS 6.0 ou posterior)

Desktop PC ou Mac OS

Seagate Media App para dispositivo móvel disponível em: iTunes App Store, Android Marketplace, Google Play e Amazon® App store

A caixa contém:

Dispositivo de armazenamento para mídia doméstica Seagate Personal Cloud Guia de início rápido

Cabo Ethernet Garantia limitada de 2 anos

Fonte de alimentação 
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1 Um terabyte, ou TB, equivale a 1 trilhão de bytes, quando se refere à capacidade do disco.


