DISCO PORTÁTIL
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 computador 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® , 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
SuperSpeed. A interface USB 3.0 é compatível retroativamente com USB
2.0, proporcionando maior flexibilidade.

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)

4,606 pol/117 mm

5,511 pol/140 mm

7,007 pol/178 mm

47,992 pol/1.219 mm

Largura (pol/mm)

3,149 pol/80 mm

4,055 pol/103 mm

5,433 pol/138 mm

40 pol/1.016 mm

Profundidade (pol/mm)

0,582 pol/14,8 mm

1,220 pol/31 mm

4,566 pol/116 mm

43,267 pol/1.099 mm

Peso (lb/kg)

0,374 lb/0,17 kg

0,573 lb/0,26 kg

2,535 lb/1,15 kg

860,706 lb/390,41 kg

3 TB, 4 TB de capacidade

Dimensões do produto

Dimensões da caixa

Dimensões da caixa principal

Dimensões do palete

Comprimento (pol/mm)

4,606 pol/117 mm

5,511 pol/140 mm

7,007 pol/178 mm

47,992 pol/1.219 mm

Largura (pol/mm)

3,149 pol/80 mm

4,055 pol/103 mm

6,771 pol/172 mm

40 pol/1.016 mm

Profundidade (pol/mm)

0,787 pol/20 mm

1,555 pol/39,5 mm

4,566 pol/116 mm

43,267 pol/1.099 mm

Peso (lb/kg)

0,524 lb/0,238 kg

0,729 lb/0,331 kg

3,284 lb/1,49 kg

837,227 lb/379,76 kg

capacidade de 5 TB

Dimensões do produto

Dimensões da caixa

Dimensões da caixa principal

Dimensões do palete

Comprimento (pol/mm)

4,606 pol/117 mm

5,858 pol/148,8 mm

7,149 pol/181,6 mm

47,992 pol/1.219 mm

Largura (pol/mm)

3,149 pol/80 mm

4,176 pol/106 mm

7,094 pol/180,2 mm

40 pol/1.016 mm

Profundidade (pol/mm)

0,787 pol/20 mm

1,696 pol/43,1 mm

4,661 pol/118,4 mm

43,267 pol/1.099 mm

Peso (lb/kg)

0,524 lb/0,238 kg

0,694 lb/0,315 kg

3,284 lb/1,49 kg

837,227 lb/379,76 kg

Quantidades
Embalagens por caixa principal

4

Caixas principais por palete

320 (1 TB, 2 TB), 240 (3 TB, 4 TB, 5 TB)

Camadas no palete

8

Requisitos do sistema

O que está incluído
1

Sistema operacional Windows® 10, Windows 8, Windows 7
Porta USB 3.0 (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)1
Região

Disco 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
UPC da embalagem

Número do modelo

Capacidade

Cor

Código UPC

Código EAN

WW

STEA1000400

1 TB

Preto

763649064870

7636490063428

10763649064877

—

WW

STEA1000409

1 TB

Preto

763649131541

3660619405381

10763649131548

Compatível com
Astro Ultra Box

WW

STEA2000400

2 TB

Preto

763649064887

7636490063435

10763649064884

—

WW

STEA3000400

3 TB

Preto

763649071939

7636490070488

10763649071936

—

WW

STEA4000400

4 TB

Preto

763649071922

7636490070471

10763649071929

—

WW

STEA5000402

5 TB

Preto

763649138120

3660619407491

10763649138127

—

multipack

Observação

1 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.
2 Quando se refere à capacidade do disco, um terabyte, ou TB, equivale a um trilhão de bytes.
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