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Desempenho ideal

O Seagate® Desktop SSHD combina um HD de alta capacidade com 8 GB de memória  
flash MLC de estado sólido para adicionar desempenho semelhante ao do SSD  
a qualquer desktop. O Desktop SSHD é inicializado e abre aplicativos praticamente como 
o disco de estado sólido, mas tem uma relação custo-benefício maior, pois as tecnologias 
combinadas utilizam a economia de um HD. 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 HD mais novas e rápidas do mercado, 
fornecendo compatibilidade retroativa com sistemas SATA de 3 Gb/s. O Desktop SSHD foi 
projetado para funcionar na maioria dos sistemas desktop sem precisar de drivers especiais 
ou software para instalar e configurar. Ele é instalado e funciona exatamente como um HD, 
só que mais rápido! Execute 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) 5,75/146,05 5,88/149,35 15,875/403,220 46,248/1.174,70

Largura (pol/mm) 4,0/101,6 7,75/196,85 6,125/155,57 37,50/952,50

Profundidade (pol/mm) 1,028/26,11 2,88/73,15 6,65/165,10 44,374/1.127,10

Peso (lb/kg) 0,90/0,408 1,873/0,850 7,953/3,607 898,82/407,70

Quantidades

Embalagens por caixa principal 4

Caixas principais por palete 108

Camadas no palete 6

Requisitos de sistema1

Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Service Pack 3

Power Mac® G5 e mais recente ou computador Mac Pro® com processador Intel® executando o sistema operacional Mac® OS X

Linux

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

Para modelos do Desktop SSHD de 4 TB1

Conector de interface SATA de 6 Gb/s na placa-mãe da placa add-in (compatível retroativamente com SATA de 3 Gb/s)

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3

Memória do sistema: 1 GB ou mais para sistemas de 32 bits; 2 GB ou mais para sistemas de 64 bits

Mac OS X 10.6 Snow Leopard ou posterior

Linux

O que está incluído

Seagate® Desktop SSHD Parafusos de montagem 

Cabo de interface Guia rápido de instalação

Cabo de alimentação 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 Desktop SSHD 2 TB STCL2000400 763649048788 7636490047336 10763649048785

Mundial Seagate Desktop SSHD 4 TB STCL40004003 763649048795 7636490047343 10763649048792
1 Consulte o centro de serviço autorizado ou o fabricante do sistema 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.
3 Este disco de alta capacidade pode requerer um driver especial para possibilitar que o Windows utilize a capacidade do disco acima de 2 TB. Acesse http://www.seagate.com/beyond-2TB para maiores informações.


