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Uw films, muziek, foto’s en bestanden altijd beschikbaar,  
precies zoals u het wilt 

Met de Seagate® Personal Cloud kunt u uw eigen cloud maken die ook buitenshuis 
toegankelijk is. Organiseer de foto’s van uw gezin, uw video’s, muziek en andere 
belangrijke documenten op één beveiligde en centrale plaats in uw thuisnetwerk 
en maak back-ups van uw pc’s, Macs en alle cloudservices die u gebruikt.

De Personal Cloud maakt automatisch en voortdurend draadloos back-ups van alle 
pc’s en Mac-computers in uw huis.1 U kunt erop vertrouwen dat er back-ups worden 
gemaakt van alle computers in uw netwerk. U kunt zelfs uw eigen back-upschema 
plannen met de bijgeleverde Seagate Dashboard-software. 

Gebruikt u Dropbox of Google Drive? Dan kunt u de bestanden op uw favoriete 
cloudservice heel eenvoudig kopiëren naar de Personal Cloud. Zo kunt u cloudruimte 
vrijmaken, of kiezen voor lokale toegang tot alle bestanden die u nodig hebt.  

De Personal Cloud is het meestverkochte product om naar Smart TV’s en verbonden 
apparaten te streamen. U hebt  overal in huis toegang tot uw muziek, films en 
documenten vanaf computers, spelcomputers, Smart TV’s en andere verbonden 
apparaten. Indien u een Roku-speler, een Samsung Smart TV of Blu-ray Disc™-speler 
met Smart Hub (modeljaar 2012 of later) hebt, kunt u met de Seagate Media-app 
en uw afstandsbediening eenvoudig door uw content bladeren. U kunt de Seagate 
Media-app ook gebruiken om content met uw smartphone of tablet uit te zenden 
naar een Chromecast, LG Smart TV of Roku-speler en dit afspelen op het grootste 
scherm in uw huis, de tv. 

Neem uw cloud mee, overal waar u bent. Met de Personal Cloud kunt u uw digitale 
content onderweg beheren en openen via een Seagate Access-account of de 
Seagate Media-app. Seagate Access geeft alle gebruikers die zijn geregistreerd voor 
de Personal Cloud toegang tot persoonlijke en openbare bestanden op de schijf 
die bij u thuis staat. Met de Seagate Media-app voor Android®- en iOS-apparaten, 
Windows® 8/RT-computers en -tablets, maar ook voor Amazon Kindle kunt u in 
een volledig scherm snel en eenvoudig een selectie maken en van een visueel rijke 
gebruikerservaring genieten. Nadat u de Seagate Media-app hebt gedownload, 
kunt u uw content bekijken per type, grootte en zelfs compatibiliteit, ongeacht of het 
een PDF-, Word-, muziek-, foto- of filmbestand is. U kunt de Seagate Media-app 
zelfs gebruiken om back-ups te maken van foto’s en persoonlijke video’s op uw  
smartphone of tablet, zodat er opslagruimte vrijkomt. 

1 Indien aangesloten op een Wi-Fi-router
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Regio Product Capaciteit1 Modelnummer EAN-code Multi-pack UPC

EMEA Personal Cloud 3 TB STCR3000200 7636490063244 10763649064693

EMEA Personal Cloud 4 TB STCR4000200 7636490063275 10763649064723

EMEA Personal Cloud 5 TB STCR5000200 7636490063305 10763649064754

Specificaties

Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmeting van omdoos Afmeting van pallet

Lengte (mm) 119 80 331 1219

Breedte (mm) 235,15 261 272 1016

Hoogte (mm) 48 234 250 1142

Gewicht (kg) 1,151 1,38 5,93 309,63

Aantallen

Dozen per omdoos 4

Omdozen per pallet 48

Aantal palletlagen 4

Systeemvereisten

Router met een beschikbare Ethernet-poort (Wi-Fi-router vereist voor draadloze toegang en back-ups)

Internetverbinding voor activering en het delen van bestanden via internet

Internet Explorer®: huidige of één eerdere versie, Firefox®, Chrome, Safari®: huidige versie

Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS® X 10.7 of nieuwe besturingssysteem

Vereisten voor Remote Access App

iOS-, Android-smartphone en -tablet (Android 4, iOS 6.0 of nieuwer)

Desktop-pc of Mac OS

Seagate Media-app voor mobiele apparaten verkrijgbaar bij: iTunes App Store, Android Marketplace, Google Play en Amazon® App store

Inhoud van de doos

Seagate Personal Cloud-opslagapparaat voor thuis Snelstartgids

Ethernet-kabel Beperkte garantie van 2 jaar

Stroomvoorziening  

seagate.com 
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1 Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één terabyte voor één biljoen bytes.


