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Desempenho com tecnologia NCQ e muitos outros recursos de ponta

Perfeito para notebooks e PCs de formato pequeno, o Seagate® Laptop HDD fornece os 
recursos de tecnologia, durabilidade, formato pequeno e mobilidade desejados pelos 
entusiastas em tecnologia de hoje. A combinação da comprovada tecnologia de gravação 
perpendicular, NCQ (comando nativo de enfileiramento), gerenciamento de energia 
e velocidade da interface SATA de 6 Gb/s fornece o mix ideal de desempenho e eficiência 
energética.

A tecnologia de gravação perpendicular aumenta o desempenho e a confiabilidade 
alinhando os bits de dados verticalmente no disco, e o NCQ aumenta drasticamente 
o desempenho organizando os comandos de entrada de forma eficiente.

Para garantir mobilidade máxima, o Laptop HDD utiliza tecnologias de gerenciamento 
de energia para aprimorar o consumo de energia e a durabilidade geral do disco. E, para 
manter os níveis de ruído a um mínimo, a tecnologia de elevação de carga QuietStep™ 
fornece acústica de carga/descarga super silenciosa.



Especificações

Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da 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/cm) 2,75/6,98 6,25/158,75 6,50/165,1 40,0/1.016

Profundidade (pol/mm) 0,374/0,95 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® XP, Vista®, 7 ou 8 

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 HDD Garantia limitada de 2 anos
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Região Produto Capacidade2 Número do modelo Código UPC UPC da embalagem multipack

AMER Laptop HDD 320 GB ST903203N2A1AS-RK 763649009277 10763649009274

AMER Laptop HDD 500 GB ST905003N1A1AS-RK 763649010747 10763649010744

AMER Laptop HDD 1 TB STBD1000100 763649040539 10763649040536

AMER Laptop HDD 2 TB STBD2000102 763649060919 10763649060916

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


