ARMAZENAMENTO ULTRAPORTÁTIL
Folha de especificações

Um pouco de velocidade. É tudo que você precisa.
Pequeno, rápido e pronto para ir a qualquer lugar, o ® Expansion SSD
oferece backup por USB 3.0 para seu computador com Windows ® ou
Mac® . Ultraleve, ele fica guardado na sua bolsa praticamente
despercebido. Além de fácil, transferir arquivos com ele é uma simples
questão de arrastar, soltar e pronto. Aproveite até 1 TB de espaço para
armazenar muitas fotos e desempenho rápido para transmitir vídeos
armazenados diretamente ao seu computador.
Supercompacto, leve e pequeno o suficiente para caber no seu
bolso da frente sem fazer peso.
Arraste e solte fotos e vídeos com facilidade para seu disco. E até
mesmo transmita vídeos direto do seu disco
Aproveite a durabilidade do SSD e velocidades de transferência de
até 400 MB/s
Funciona com Windows e Mac sem precisar reformatar. É
necessário reformatar para usar com o Time Machine®
Fique tranquilo por muito tempo com a garantia limitada de 3 anos
incluída

ARMAZENAMENTO ULTRAPORTÁTIL

Especificações
Embalagem de revenda

Dimensões do produto

Dimensões da caixa

Dimensões da caixa principal

Dimensões do palete

2,953 pol/75 mm

5,748 pol/146 mm

6,85 pol/174 mm

47,992 pol/1.219 mm

Comprimento (pol/mm)
Largura (pol/mm)

2,185 pol/55,5 mm

4,114 pol/104,5 mm

4,803 pol/122 mm

40 pol/1.016 mm

Profundidade (pol/mm)

0,394 pol/10 mm

1,161 pol/29,5 mm

4,291 pol/109 mm

44,527 pol/1.131 mm

Peso (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

Quantidades
Embalagens por caixa principal

4

Caixas principais por palete

360

Camadas no palete

8

Requisitos do sistema

O que está incluído

Sistema operacional Windows® 7 ou posterior, ou Mac OS® X 10.12 ou
posterior1,2
Porta USB 3.0 SuperSpeed disponível (necessária para alcançar as velocidades

Seagate® Expansion SSD
Cabo USB 3.0 de 20 cm
Guia de instalação rápida

de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0
com velocidades de transferência do USB 2.0)
Região

Número do modelo

Capacidade

Cor

WW

STJD500400

500 GB

Preto

WW

STJD1000400

1 TB

Preto

Garantia limitada

UPC da embalagem

Código UPC

Código EAN

3

763649138526

3660619407552

10763649138523

3

763649138540

3660619407576

10763649138547

(anos)

multipack

1 Pode ser necessário reformatar para usar com Time Machine®.
2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.
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