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Folha de Especificações

Disco portátil Seagate Expansion – armazenamento
extra para o seu PC

O disco portátil Seagate® Expansion é compacto e perfeito para ser
transportado. Adicione mais espaço de armazenamento
instantaneamente ao seu PC ou Mac e leve arquivos grandes nas suas
viagens.

A instalação é simples e direta, bastando conectar um cabo USB e
pronto. O disco é alimentado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de
alimentação externa. Além disso, ele é reconhecido automaticamente
pelo sistema operacional Windows® ou Mac, então não há software para
instalar nem nada para configurar. Salvar arquivos é fácil — é só arrastar
e soltar.

Aproveite ao máximo as velocidades de transferência de dados rápidas
da interface USB 3.0, conectando o disco a uma porta USB 3.0.

Além disso, o Seagate Expansion é fornecido com Rescue Data
Recovery Services1 para recuperação de dados e garantir tranquilidade.

1 O Rescue Data Recovery Services não está disponível em todos os países.



DISCO PORTÁTIL

Especificações
2 TB de capacidade e abaixo Dimensões do produto Dimensões da Caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do Palete
Comprimento (pol/mm) 4,539 pol/115,3 mm 5,748 pol/146 mm 6,142 pol/156 mm 47,992 pol/1.219 mm
Largura (pol/mm) 3,15 pol/80 mm 4,134 pol/105 mm 5,472 pol/139 mm 40 pol/1.016 mm
Profundidade (pol/mm) 0,496 pol/12,6 mm 1,26 pol/32 mm 4,331 pol/110 mm 46,063 pol/1.170 mm
Peso (lb/kg) 0,351 lb/0,159 kg 0,527 lb/0,239 kg 2,399 lb/1,088 kg 935,399 lb/424,29 kg
4 TB de capacidade e acima Dimensões do produto Dimensões da Caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete 
Comprimento (pol/mm) 4,539 pol/115,3 mm 5,748 pol/146 mm 6,732 pol/171 mm 47,992 pol/1.219 mm
Largura (pol/mm) 3,15 pol/80 mm 4,134 pol/105 mm 6,142 pol/156 mm 40 pol/1.016 mm
Profundidade (pol/mm) 0,823 pol/20,9 mm 1,575 pol/40 mm 4,331 pol/110 mm 46,063 pol/1.170 mm
Peso (lb/kg) 0,567 lb/0,257 kg 0,75 lb/0,34 kg 3,219 lb/1,46 kg 985,422 lb/446,98 kg
Quantidades
Embalagens por caixa principal 4
Caixas principais por palete 384 (2 TB e abaixo), 288 (4 TB e acima)
Camadas no palete 6

Requisitos do sistema

Compatível com a maioria dos sistemas Windows e macOS. Visite
seagate.com/os para saber detalhes1,2

Porta USB 3.0 (necessário para alcançar as velocidades de transferência do
USB 3.0)2

 
O que está incluído

Disco rígido portátil Seagate® Expansion
Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol)
Guia rápido do usuário
Garantia limitada: AMER - 1 ano, EMEA - 2 anos, APAC - 3 anos
Rescue Data Recovery Services3

Região Número do modelo Capacidade Cor Código UPC Código EAN UPC da embalagem
multipack

Observação

WW STKM1000400 1 TB Preto 763649160336 3660619040148 10763649160333 Inclui Rescue3

WW STKM2000400 2 TB Preto 763649160473 3660619040247 10763649160470 Inclui Rescue3

WW STKM4000400 4 TB Preto 763649160480 3660619040254 10763649160487 Inclui Rescue3

WW STKM5000400 5 TB Preto 763649160497 3660619040261 10763649160494 Inclui Rescue3

1 É necessário reformatar para usar com o Time Machine

2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.

3 O Rescue Data Recovery Services para recuperação de dados não está disponível em todos os países.
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