DISCO PORTÁTIL
Folha de especificações

SSD compacto de alto desempenho para o especialista
em tecnologia que está sempre na correria
Até 2 TB de capacidade
Design compacto, ultramoderno e cheio de estilo
Leve e resistente a impacto — leve-o para qualquer lugar
Tecnologia USB-C pronta para o futuro
Velocidades de transferência de leitura/gravação de até 540/500
MB/s
O software de sincronização de pasta ajuda a manter os seus
arquivos importantes atualizados
O Seagate Fast SSD é perfeito para o armazenamento portátil pessoal.
Esse SSD externo leve e cheio de estilo pode proteger até 2 TB de fotos,
vídeos e arquivos favoritos. Além disso, o cabo USB-C completamente
reversível significa conectividade sem complicação com um número cada
vez maior de dispositivos compatíveis com USB-C. O Seagate Fast SSD
também proporciona algumas das maiores velocidades de
leitura/gravação possíveis, de até 540/500 MB/s. Não deixe de aproveitar
o recurso de sincronização de pasta, que monitora uma pasta
especificada para detectar quaisquer adições, exclusões ou
modificações de arquivos.
Visual inteligente. O Fast SSD, meticulosamente projetado, é compacto,
leve e resistente a impacto. Ele pode tolerar qualquer coisa que
acontecer no seu caminho.
Velocidade real. Com velocidades máximas de leitura/gravação
sequencial de 540/500 MB/s, você poderá trabalhar em qualquer projeto,
a qualquer hora, diretamente do Fast SSD. A ferramenta de formatação
incluída permite otimizar o disco para proporcionar máximo desempenho
ou compatibilidade entre sistemas operacionais.
Preparado para o futuro com USB-C. USB-C está rapidamente
ganhando aceitação e uso. E o Fast SSD ajuda a abrir caminho.
Equipado com a tecnologia USB-C, ele conta com um cabo USB-C
completamente reversível para você aproveitar uma conectividade sem
complicação. Você também pode usar um cabo USB tipo C para tipo A
incluído para garantir a compatibilidade.
Sincronização de pastas prática.Espelhe os seus arquivos e projetos
com o software de sincronização de pasta incluído. Você pode
especificar uma pasta para ser monitorada e o Fast SSD será atualizado
automaticamente com as alterações mais recentes nos arquivos.
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Especificações
Embalagem de revenda

Dimensões do produto

Dimensões da caixa

Dimensões da caixa principal

Comprimento (pol/mm)

3,701 pol/94 mm

5,787 pol/147 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

0,354 pol/9 mm

1,28 pol/32,5 mm

4,173 pol/106 mm

44,291 pol/1.125 mm

0,181 lb/0,082 kg

0,425 lb/0,193 kg

1,973 lb/0,895 kg

671,087 lb/304,4 kg

Profundidade (pol/mm)
Peso (lb/kg)

Dimensões do palete

Quantidades
Embalagens por caixa principal

4

Caixas principais por palete

320

Camadas no palete

8

Requisitos do sistema

O que está incluído

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

Disco portátil Seagate® Fast SSD

posterior1,2

Seagate Toolkit: software de backup e espelhamento 3

Porta USB-C ou USB 3.0 (necessária para alcançar as velocidades de
transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com

Cabo tipo C (45,72 cm)
Cabo de tipo C para tipo A (45,72 cm)
Guia rápido do usuário

2

velocidades de transferência do USB 2.0)
Região

Número do modelo

Capacidade

Cor

Mundial

STCM250400

250 GB

Preto

Mundial

STCM500401

500 GB

Mundial

STCM1000400

1 TB

Mundial

STCM2000400

2 TB

Garantia limitada

UPC da embalagem

Código UPC

Código EAN

3

763649126585

3660619403684

10763649126582

Preto

3

763649126592

3660619403691

10763649126599

Preto

3

763649126608

3660619403707

10763649126605

Preto

3

763649127629

3660619404100

10763649127626

(anos)

multipack

1 Pode ser necessária a reformatação para uso com Mac.
2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.
3 Requer conexão com a Internet.
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