
SSD EXTERNO DE ALTO
DESEMPENHO
Folha de especificações

Velocidade máxima.

Inicialize jogos mais rápido, transfira arquivos de forma integrada e
transmita vídeos armazenados ao seu computador sem lag com o
Seagate® BarraCuda® Fast SSD, uma unidade de estado sólido USB-C
portátil que proporciona velocidades de até 540 MB/s, espaço para uma
biblioteca crescente de conteúdo, conectividade USB-C reversível e
software especial de sincronização de arquivos para manter todos os
seus projetos em ordem.

Principais vantagens

Trabalhe em arquivos diretamente da unidade com as velocidades
aceleradas di SSD
Armazene uma biblioteca enorme de arquivos, incluindo fotos,
vídeos e jogos, com até 2 TB de capacidade
Conectividade preparada para o futuro com USB-C totalmente
reversível
Aproveite um design elegante minimalista com detalhe em LED
verde exclusivo
Facilmente carregue e transporte seus arquivos importantes com
esse SSD leve e resistente a impacto
Use com computadores Windows® e Mac® direto da caixa
Mantenha todos os seus arquivos atualizados com um prático
software de backup e sincronização de arquivos



SSD EXTERNO DE ALTO DESEMPENHO

Especificações
Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete
Comprimento (pol/mm) 0,358 pol/9,1 mm 1,28 pol/32,5 mm 6,811 pol/173 mm 40 pol/1.016 mm
Largura (pol/mm) 3,11 pol/79 mm 4,114 pol/104,5 mm 5,236 pol/133 mm 47,992 pol/1.219 mm
Profundidade (pol/mm) 3,679 pol/93,45 mm 5,787 pol/147 mm 4,173 pol/106 mm 44,134 pol/1.121 mm
Peso (lb/kg) 0,309 lb/0,14 kg 0,441 lb/0,2 kg 1,984 lb/0,9 kg 690,929 lb/313,4 kg
Quantidades
Embalagens por caixa principal 4
Caixas principais por palete 320
Camadas no palete 8

Requisitos do sistema

Computador com uma porta USB-C
Versão mais recente do Mac OS® 10.12 ou posterior/versão mais recente do
Windows® 7 ou posterior
Capacidade mínima livre no disco: 600 MB recomendados

 
O que está incluído

Seagate® BarraCuda® Fast SSD
Cabo USB tipo C
Cabo USB tipo C para tipo A
Guia de instalação rápida
Associação de 2 meses ao plano Fotografia da Adobe® Creative Cloud®1

Região Número do modelo Capacidade Garantia limitada
(anos)

Código UPC Código EAN UPC da embalagem
multipack

WW STJM500400 500 GB 3 763649141441 8719706022354 10763649141448
WW STJM1000400 1 TB 3 763649141458 8719706022361 10763649141455
WW STJM2000400 2 TB 3 763649141465 8719706022378 10763649141462

1 Resgatável durante o registro do produto até a data de vencimento. 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. Não disponível em todos os países.
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