
CEPAT, PORTABEL, USB-C SSD
Lembar Data

Sangat Kecil. Luar Biasa Cepat.

Percepat performa Anda dan dapatkan waktu henti dengan One Touch
SSD. Manfaatkan kecepatan hingga 1.030 MB/dtk1 untuk mentransfer file
besar tanpa jeda. Bahkan tersedia aplikasi Android untuk mencadangkan
foto dan video dengan mengosongkan ruang perangkat, ditambah
kapasitas hingga 2 TB serta kompatibilitas USB-C pasang dan gunakan
Windows dan Mac yang praktis untuk memudahkan akses ke file. Ukuran
yang mudah dibawa dan penuh gaya, berfungsi secara lancar dari hard
disk, di mana pun.

Data besar? Tidak masalah. Selesaikan transfer file dengan cepat
atau bekerja secara lancar langsung dari hard disk dengan
kecepatan hingga 1.030 MB/dtk
Kapasitas hingga 2 TB membantu menyimpan semua file, film, dan
foto di satu tempat
Mentransfer foto dan video dengan mudah, sediakan ruang di
perangkat Anda, dengan aplikasi pencadangan Android yang
disertakan
Koneksi cepat yang sangat fleksibel dengan USB-C dan USB C ke
A untuk kompatibilitas yang tidak biasa dengan Windows®, Mac®,
dan Android™

Desain minimalis yang menarik akan menyempurnakan laptop
Anda, tersedia pilihan warna hitam, putih, atau biru
Ringan dan ukuran yang mudah dibawa untuk mengantarkan file ke
mana pun Anda pergi
Desain yang kokoh menawarkan penyimpanan yang tahan lama
dan tahan guncangan untuk menahan dampak gaya hidup aktif,
cukup dimasukkan ke tas dan siap dibawa ke mana pun
Perangkat lunak penyalinan file memungkinkan akses file secara
lancar dan sinkronisasi di beberapa perangkat
Pencadangan yang sangat mudah dengan perangkat lunak
Seagate Toolkit yang mudah digunakan untuk pilihan sesuai
permintaan dan terjadwal

1 Laju data sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada lingkungan pengoperasian dan
faktor lainnya, seperti antarmuka pilihan dan kapasitas disk.



CEPAT, PORTABEL, USB-C SSD

Spesifikasi
Kemasan Ritel Dimensi Produk Dimensi Kotak Dimensi Karton Utama Dimensi Palet
Panjang (in/mm) 0,417 in/10,6 mm 1,28 in/32,5 mm 5,591 in/142 mm 47,992 in/1.219 mm
Lebar (in/mm) 1,969 in/50 mm 4,114 in/104,5 mm 4,528 in/115 mm 40 in/1.016 mm
Tebal (in/mm) 2,756 in/70 mm 5,787 in/147 mm 6,614 in/168 mm 44,921 in/1.141 mm
Berat (lb/kg) 0,099 lb/0,045 kg 0,317 lb/0,144 kg 1,473 lb/0,668 kg 658,212 lb/298,56 kg
Jumlah
Kotak per Karton Utama 4
Karton Utama per Palet 420
Lapisan Palet 6

Persyaratan Sistem

Kompatibel dengan sebagian besar sistem Windows dan macOS. Kunjungi
seagate.com/os untuk rinciannya1,2

 
Apa yang Termasuk?

Seagate® One Touch SSD
Kabel USB-C
Kabel USB C ke A
Panduan ringkas
Perangkat Lunak Toolkit dengan Sync Plus yang Dapat Diunduh
Paket Mylio Create selama 1 tahun3

Paket keanggotaan Adobe® Creative Cloud® Photography selama 4 bulan4

Kawasan Nomor Model Kapasitas Warna Garansi Terbatas
(tahun)

Kode UPC Kode EAN UPC Multi-Paket

WW STKG500400 500 GB Hitam 3 763649160831 3660619040605 10763649160838
WW STKG500401 500 GB Perak 3 763649160848 3660619040612 10763649160845
WW STKG500402 500 GB Biru 3 763649160855 3660619040629 10763649160852
WW STKG1000400 1 TB Hitam 3 763649160862 3660619040636 10763649160869
WW STKG1000401 1 TB Perak 3 763649160879 3660619040643 10763649160876
WW STKG1000402 1 TB Biru 3 763649160886 3660619040650 10763649160883
WW STKG2000400 2 TB Hitam 3 763649160893 3660619040667 10763649160890
WW STKG2000401 2 TB Perak 3 763649160909 3660619040674 10763649160906
WW STKG2000402 2 TB Biru 3 763649160916 3660619040681 10763649160913

1 Pemformatan ulang menggunakan Time Machine® mungkin diperlukan.
2 Kompatibilitas dapat beragam, tergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.
3 Kunjungi www.mylio.com/terms-of-service/ untuk mengetahui persyaratan dan kebijakan privasi yang berlaku. Tidak tersedia di semua negara. 
4 Diperlukan sambungan Internet dan ID Adobe. Hanya tersedia untuk pengguna berusia 13 tahun ke atas. Kunjungi www.adobe.com/legal.html untuk mengetahui persyaratan dan kebijakan
privasi yang berlaku. Tidak tersedia di semua negara.
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