
 مجموعة محرك األقراص المختلط 
 ذو الحالة الصلبة

ورقة البيانات

أفضل أداء

 يجمع محرك األقراص Seagate® Desktop SSHD بين السعة العالية لمحرك األقراص الثابتة و8 غيغابايت من 
الذاكرة المحمولة MLC ذات الحالة الصلبة من أجل إضافة أداء مماثل ألداء محرك األقراص SSD ألي محرك أقراص 

مكتبي. يقوم محرك األقراص Desktop SSHD بتشغيل التطبيقات وبدء تشغيلها في غضون ثواٍن من عمل محرك 
 األقراص ذي الحالة الصلبة، لكنه أكثر فعالية في التكلفة ألن التقنية المجمعة تستفيد من فعالية التكلفة لمحرك األقراص 
 الثابتة. تقوم تقنية ™Adaptive Memory بالمراقبة الذكية للملفات المستخدمة بشكل متكرر وتقوم بتخزينها في ذاكرة 
 الحالة الصلبة لالستدعاء بسرعة فائقة. تتيح واجهة SATA 6 غيغابايت/ثانية استخدام وحدات تحكم محركات األقراص 

 الثابتة األسرع واألحدث على مستوى الصناعة مع التوافق مع اإلصدارات السابقة ألنظمة SATA 3 غيغابايت/ثانية. 
 تم تصميم محرك األقراص Desktop SSHD للعمل في غالبية األنظمة المكتبية دون الحاجة إلى تثبيت أو تكوين برامج 
أو برامج تشغيل خاصة. إذ يتم تثبيته ويعمل مثل محرك األقراص الثابتة تماًما - بشكل أسرع فقط! يقوم بتشغيل تطبيقات 

متعددة في نفس الوقت مثل الفيديو، وتحرير الصور، وتشغيل الفيديو، وألعاب الكمبيوتر. مدعم بضمان محدود لمدة 3 سنوات.



المواصفات

أبعاد منصة التحميلأبعاد الكرتونة الرئيسيةأبعاد الصندوقأبعاد المنتجحزمة البيع بالتجزئة

5.75/146.055.88/149.3515.875/403.22046.248/1174.70الطول )بوصة/مم(

4.0/101.67.75/196.856.125/155.5737.50/952.50العرض )بوصة/مم(

1.028/26.112.88/73.156.65/165.1044.374/1127.10العمق )بوصة/مم(

0.90/0.4081.873/0.8507.953/3.607898.82/407.70الوزن )رطل/كجم( 

الكميات

4عدد الصناديق في كل كرتونة رئيسية

108عدد الصناديق الرئيسية على كل منصة تحميل

6طبقات منصة التحميل

متطلبات النظام1

Windows XP Service Pack 3و ،Windows Vista®و ،Windows 7و ،Windows® 8

Mac® OS X يعمل بنظام تشغيل Intel® بمعالج Mac Pro® أو أحدث أو كمبيوتر Power Mac® G5

Linux

جهاز مكتبي مع دعم SATA داخلي؛ وSATA 6 غيغابايت/ثانية )متوافق مع اإلصدارات السابقة لـ SATA 3 غيغابايت/ثانية(
لُطرز محرك األقراص Desktop SSHD سعة 4 تيرابايت1

موصل واجهة SATA 6 غيغابايت/ثانية في لوحة أم ببطاقة إضافية )متوافق مع اإلصدارات السابقة لـ SATA 3 غيغابايت/ثانية(

Windows XP Service Pack 3و ،Windows Vistaو ،Windows 7و ،Windows 8

ذاكرة النظام: 1 غيغابايت أو أعلى ألنظمة 32 بت؛ و2 غيغابايت أو أعلى ألنظمة 64 بت

نظام التشغيل Mac OS X 10.6 Snow Leopard أو أعلى
Linux

المحتويات المضّمنة

Seagate® Desktop SSHD براغي التركيب محرك األقراص

دليل التركيب السريعكابل واجهة 

ضمان محدود لمدة 3 أعوامكابل طاقة 
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UPC متعدد الحزمرمز EANرمز UPCرقم الطرازالسعة2المنتجالمنطقة

WWSeagate® Desktop SSHD 2 تيرابايتمحرك األقراصSTCL2000400763649048788763649004733610763649048785

WWSeagate® Desktop SSHD 4 تيرابايتمحرك األقراصSTCL40004003763649048795763649004734310763649048792

1 راجع مركز الخدمة المعتمد لديك أو الشركة المصنعة للنظام بشأن المعلومات حول التوافق مع محرك األقراص الثابتة هذا.

2 عند اإلشارة إلى سعة محرك األقراص فإن واحد غيغابايت أو GB يساوي مليار بايت، في حين يساوي واحد تيرابايت أو TB ألف مليار بايت.

.http://www.seagate.com/beyond-2TB for more information للوصول إلى سعة قرص أكبر من 2 تيرابايت. تفضل بزيارة Windows 3 قد يتطلب محرك األقراص ذو السعة العالية هذا برنامج تشغيل خاص لنظام التشغيل
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 Adaptive Memory في الواليات المتحدة األمريكية و/أو دول أخرى. تعد Seagate Technology LLC عالمات تجارية مسجلة لشركة Wave وشعار Seagate Technologyو Seagate كافة الحقوق محفوظة. تعد .Seagate Technology LLC 2013 ©

عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة Seagate Technology LLC أو إحدى الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى. جميع العالمات التجارية أو العالمات التجارية المسجلة األخرى ملك ألصحابها المعنيين. عند اإلشارة إلى سعة 
األقراص الثابتة، فإن واحد جيجابايت أو GB يساوي مليار بايت، في حين أن واحد تيرا بايت أو TB يساوي تريليون بايت. قد يستخدم نظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بك معياراً مختلفاً للقياس ولذا فقد ُيظهر سعة تخزينية أقل. باإلضافة إلى ذلك، ُتستخدم بعض 
السعات التخزينية المسرودة للتهيئة ولوظائف أخرى وبذلك لن تتوفر لتخزين البيانات. وتختلف الكميات الفعلية وفًقا لعوامل عدة بما في ذلك حجم الملف وتنسيق الملف والميزات وبرنامج التطبيق. قد تختلف معدالت البيانات الفعلية بناًء على بيئة التشغيل وعوامل 

DS1795.4 1311 WW .بحقها في تغيير عروض المنتجات أو مواصفاتها دون إشعار Seagate أخرى. تقع مسؤولية االلتزام بجميع قوانين حقوق الطبع والنشر المطبقة على المستخدم. تحتفظ شركة

www.seagate.com


