
DISCO PORTÁTIL
Folha de especificações

Tenha espaço para crescer

Pense nisso. Fotos, filmes, documentos. Telefones, tablets, notebooks.
Seu mundo digital é feito de muitas partes que se somam rápido.
Acreditamos que gerenciar todos esses arquivos, em todos esses
dispositivos, deve ser fácil e não uma chateação; por isso, criamos o
disco portátil Seagate® Backup Plus para ajudar você a equilibrar as
coisas.

Boas-vindas ao estilo de vida Backup Plus.

O acabamento metálico texturizado combina com elementos
modernos de estilo.
Compatível com USB 3.0 e USB 2.0.
Alimentado por conexão USB — oferece backup personalizado e
espelhamento de pastas.
Solte arquivos na pasta designada para sincronização automática
de arquivos.
Funciona com Windows e Mac® sem precisar reformatar
Plano Mylio Create de 1 ano.1,2

Inclui 2 meses de plano Fotografia do Adobe Creative Cloud1,3

1 Resgate durante o registro de produto. Não disponível em todos os países. 
2 Acesse www.mylio.com/terms-of-service/ para consultar os termos e política de
privacidade aplicáveis.
3 É necessário haver conexão à Internet e ID da Adobe. Disponível somente para
usuários maiores de 13 anos. Acesse www.adobe.com/legal.html para consultar os
termos e política de privacidade aplicáveis.

https://www.mylio.com/terms-of-service/
https://www.adobe.com.legal.html


DISCO PORTÁTIL

Especificações
Embalagem de revenda 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 7,559 pol/192 mm 47,992 pol/1.219 mm
Largura (pol/mm) 3,15 pol/80 mm 4,173 pol/106 mm 7,244 pol/184 mm 40 pol/1.016 mm
Profundidade (pol/mm) 0,823 pol/20,9 mm 1,772 pol/45 mm 4,961 pol/126 mm 45,079 pol/1.145 mm
Peso (lb/kg) 0,584 lb/0,265 kg 0,761 lb/0,345 kg 3,459 lb/1,569 kg 869,856 lb/394,56 kg
Quantidades
Embalagens por caixa principal 4
Caixas principais por palete 240
Camadas no palete 8

Requisitos do sistema

Sistema operacional Windows® 7 ou posterior, ou Mac OS® X 10.11 ou
posterior1,2

Porta USB 3.0 SuperSpeed disponível (necessária para alcançar as velocidades
de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0
com velocidades de transferência do USB 2.0)

 
O que está incluído

Disco portátil Seagate® Backup Plus
Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol)
Guia rápido do usuário
Software de backup Toolkit para download
Plano Mylio Create de 1 ano
Associação de dois meses ao plano Fotografia da Adobe Creative Cloud

Região Número do modelo Capacidade Cor Garantia limitada
(anos)

Código UPC Código EAN UPC da embalagem
multipack

AMER STHP4000400 4 TB Preto 2 763649132418 3660619405954 10763649132415
AMER STHP4000401 4 TB Prata 2 763649132425 3660619405961 10763649132422
AMER STHP4000402 4 TB Azul-claro 2 763649132432 3660619405978 10763649132439
AMER STHP5000400 5 TB Preto 2 763649132463 3660619406005 10763649132460
AMER STHP5000401 5 TB Prata 2 763649132470 3660619406012 10763649132477
AMER STHP5000402 5 TB Azul-claro 2 763649132487 3660619406029 10763649132484

1 Pode ser necessária a reformatação para uso com Mac.

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