PENYIMPANAN ULTRA PORTABEL
Lembar Data

Kecepatan lebih tinggi. Semua yang Anda perlukan.
Mungil, cepat, dan siap digunakan di mana pun, Expansion SSD
Seagate® menawarkan pencadangan USB 3.0 ringkas untuk laptop
Windows® atau Mac® . Sangat ringan, hanya memerlukan sedikit ruang di
dalam tas Anda. Sangat mudah, untuk mentransfer file, Anda hanya
cukup menarik, melepas, dan selesai. Nikmati kapasitas hingga 1 TB
untuk menyimpan banyak foto dan performa cepat untuk streaming video
yang tersimpan secara langsung ke laptop.
Sangat ringkas, ringan, dan cukup mungil untuk dimasukkan ke
dalam saku depan tanpa beban berat
Tarik dan lepaskan foto dan video ke hard disk dengan mudah.
Bahkan streaming video langsung dari hard disk
Manfaatkan ketahanan dan kecepatan transfer SSD hingga 400
MB/dtk
Berfungsi dengan Windows dan Mac tanpa perlu memformat ulang.
Pemformatan ulang mungkin diperlukan jika menggunakan Time
Machine®
Nikmati kenyamanan jangka panjang dengan garansi terbatas
selama 3 tahun yang disertakan

PENYIMPANAN ULTRA PORTABEL

Spesifikasi
Kemasan Ritel

Dimensi Produk

Dimensi Kotak

Dimensi Karton Utama

Dimensi Palet

Panjang (in/mm)

2,953 in/75 mm

5,748 in/146 mm

6,85 in/174 mm

47,992 in/1.219 mm

Lebar (in/mm)

2,185 in/55,5 mm

4,114 in/104,5 mm

4,803 in/122 mm

40 in/1.016 mm

Tebal (in/mm)

0,394 in/10 mm

1,161 in/29,5 mm

4,291 in/109 mm

44,527 in/1.131 mm

Berat (lb/kg)

0,143 lb/0,065 kg

0,289 lb/0,131 kg

1,42 lb/0,644 kg

869,856 lb/394,56 kg

Jumlah
Kotak per Karton Utama

4

Karton Utama per Palet

360

Lapisan Palet

8

Persyaratan Sistem

Apa yang Termasuk?

Windows® 7 atau versi lebih tinggi, Mac OS® X 10.12 atau sistem operasi yang
lebih tinggi1,2
Tersedia port SuperSpeed USB 3.0 (diperlukan untuk kecepatan transfer USB

Seagate® Expansion SSD
Kabel USB 3.0 20 cm
Panduan ringkas

3.0 atau kompatibel dengan port USB 2.0 versi terdahulu berkecepatan transfer
USB 2.0)
Garansi Terbatas

Kawasan

Nomor Model

Kapasitas

Warna

Kode UPC

Kode EAN

UPC Multi-Paket

WW

STJD500400

500 GB

Hitam

3

763649138526

3660619407552

10763649138523

WW

STJD1000400

1 TB

Hitam

3

763649138540

3660619407576

10763649138547

(tahun)

1 Pemformatan ulang mungkin diperlukan jika menggunakan Time Machine®.
2 Kompatibilitas mungkin berbeda-beda tergantung konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.

SEAGATE.COM
© 2019 Seagate Technology LLC. Semua hak dilindungi undang-undang. Seagate, Seagate Technology, dan logo Spiral adalah merek dagang terdaftar dari Seagate
Technology LLC di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Desain panah pencadangan adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Seagate Technology LLC
atau salah satu perusahaan afiliasinya di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Semua merek dagang atau merek dagang terdaftar lainnya adalah hak milik dari pemiliknya
masing-masing. Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte dan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte.
Sistem operasi komputer Anda mungkin menggunakan standar pengukuran berbeda dan akan melaporkan kapasitas yang lebih rendah. Selain itu, beberapa kapasitas
yang tercantum digunakan untuk pemformatan dan fungsi lain, oleh karenanya tidak akan tersedia untuk penyimpanan data. Laju data sebenarnya dapat beragam,
tergantung lingkungan operasi dan berbagai faktor lainnya, seperti antarmuka pilihan dan kapasitas hard disk. Pengguna bertanggung jawab untuk mematuhi semua
undang-undang hak cipta yang berlaku. Seagate berhak mengubah penawaran atau spesifikasi produk tanpa pemberitahuan. DS2019.1 1908 ID

