
DISCO PORTÁTIL
Folha de especificações

Backup automático fácil para a sua vida digital no seu
computador, dispositivos móveis e nuvem

O disco portátil Seagate® Backup Plus Slim simplifica o backup para
consumidores que desejam proteger todos os seus dados digitais no
local, na nuvem, dos dispositivos móveis ou das redes sociais. Com seu
design metálico fino e portabilidade premium, você pode guardar o disco
no seu bolso, bolsa ou pasta de trabalho e tê-lo sempre com você.

A conectividade de alta velocidade USB 3.0 e 2.0 oferece a
funcionalidade plug-and-play no seu PC, sem precisar de uma fonte de
alimentação externa. O HD é formatado para computadores com
Windows, mas você pode instalar o driver NTFS para Mac® e usá-lo com
computadores com Windows e Mac sem reformatar.1

Com o software Seagate Dashboard disponível para download, você
recebe ferramentas para backup local, móvel, em nuvem e de redes
sociais. Faça backup com um só clique ou programe um plano de backup
automático para proteger os seus arquivos no disco portátil Backup Plus
de acordo com a sua necessidade. Instale o aplicativo gratuito Seagate
Mobile Backup em um dispositivo móvel iOS ou Android, para fazer
backup de todas as fotos e vídeos do dispositivo para o disco externo ou
a nuvem.
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Especificações
Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete
Comprimento (pol/mm) 4,468 pol/113,5 mm 5,709 pol/145 mm 6,811 pol/173 mm 47,992 pol/1.219 mm
Largura (pol/mm) 2,992 pol/76 mm 4,114 pol/104,5 mm 5,236 pol/133 mm 40 pol/1.016 mm
Profundidade (pol/mm) 0,476 pol/12,1 mm 1,28 pol/32,5 mm 4,173 pol/106 mm 44,291 pol/1.125 mm
Peso (lb/kg) 0,351 lb/0,159 kg 0,56 lb/0,254 kg 2,511 lb/1,139 kg 844,988 lb/383,28 kg
Quantidades
Embalagens por caixa principal 4
Caixas principais por palete 320
Camadas no palete 8

Requisitos do sistema

Sistema operacional Windows® 7 ou posterior, ou Mac OS® X 10.9 ou posterior1,2

Porta USB 3.0 SuperSpeed (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)2

Requisitos do sistema para o aplicativo Seagate Mobile Backup: iOS 8 ou
posterior, Android 3.0 ou posterior

 
O que está incluído

Disco portátil Backup Plus Slim
Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol)
Guia rápido do usuário
Software de backup Seagate Dashboard3

Driver NTFS para Mac3

Região Número do modelo Capacidade Cor Garantia limitada
(anos)

Código UPC UPC da embalagem
multipack

AMER STDR1000102 1 TB Azul 2 763649052846 10763649052843
AMER STDR1000101 1 TB Prata 2 763649052839 10763649052836
AMER STDR1000100 1 TB Preto 2 763649052822 10763649052829
AMER STDR1000103 1 TB Vermelho 2 763649052853 10763649052850
AMER STDR2000102 2 TB Azul 2 763649052891 10763649052898
AMER STDR2000101 2 TB Prata 2 763649052884 10763649052881
AMER STDR2000100 2 TB Preto 2 763649052877 10763649052874
AMER STDR2000103 2 TB Vermelho 2 763649052907 10763649052904

1 Pode ser necessária reformatação para uso com Mac

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

3 Requer conexão com a Internet
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