
HARD DISK PORTABEL
Lembar Data

SSD ramping dengan kinerja tinggi untuk spesialis
teknologi saat bepergian

Penyimpanan hingga 2 TB
Desain yang ramping, bergaya, dan sangat modern
Ringan dan tahan guncangan, bawa ke mana pun Anda pergi
Teknologi USB-C pelindung masa depan
Kecepatan transfer baca/tulis hingga 540/500MB/s
Perangkat lunak penyinkron folder akan membantu agar file penting
Anda tetap mutakhir

Seagate Fast SSD sangat cocok untuk penyimpanan pribadi dan saat
bepergian. SSD eksternal yang ringan dan bergaya ini dapat menyimpan
foto favorit, video, dan file yang harus Anda miliki hingga 2 TB. Selain itu,
kabel USB-C yang dapat dibalik membuat konektivitas yang tidak repot
dengan perangkat berkemampuan USB-C, yang jumlahnya semakin
meningkat. Seagate Fast SSD juga memiliki kecepatan baca/tulis
tercepat sekitar, hingga 540/500 MB/s. Manfaatkan fitur sinkronisasi
folder yang akan memantau folder target agar penambahan,
penghapusan, atau modifikasi file dapat diketahui.

Tampil cerdas. Fast SSD yang dibuat dengan cermat sangatlah
ramping, ringan, dan tahan guncangan. Hard disk ini mampu menahan
semua guncangan selama di perjalanan.

Kecepatan sejati. Dengan kecepatan baca/tulis berurutan maksimum
hingga 540/500 MB/s, Anda dapat mengerjakan proyek apa pun dan
kapan pun, langsung dari Fast SSD. Alat pemformat yang disertakan
memungkinkan Anda mengoptimalkan hard disk Anda untuk
mendapatkan kinerja maks, atau kompatibilitas lintas-SO.

Pelindung masa depan dengan USB-C. Penerimaan dan penggunaan
USB-C terus meningkat. Fast SSD membantu memfasilitasinya.
Dilengkapi dengan teknologi USB-C, nikmati kabel USB-C yang dapat
dibalik untuk konektivitas yang tidak merepotkan. Anda juga dapat
menggunakan kabel USB Tipe-C ke Tipe-A yang disertakan untuk
kompatibilitas.

Penyinkronan folder yang mudah.Salin file dan proyek Anda dengan
perangkat lunak penyinkron folder yang disertakan. Folder yang Anda
pilih akan dipantau, sehingga Fast SSD Anda akan secara otomatis
mengikuti perubahan terbaru pada file Anda.
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Spesifikasi
Kemasan Ritel Dimensi Produk Dimensi Kotak Dimensi Karton Utama Dimensi Palet
Panjang (in/mm) 3,701 in/94 mm 5,787 in/147 mm 6,811 in/173 mm 40 in/1.016 mm
Lebar (in/mm) 3,11 in/79 mm 4,114 in/104,5 mm 5,236 in/133 mm 47,992 in/1.219 mm
Tebal (in/mm) 0,354 in/9 mm 1,28 in/32,5 mm 4,173 in/106 mm 44,291 in/1.125 mm
Berat (lb/kg) 0,181 lb/0,082 kg 0,425 lb/0,193 kg 1,973 lb/0,895 kg 671,087 lb/304,4 kg
Jumlah
Kotak per Karton Utama 4
Karton Utama per Palet 320
Lapisan Palet 8

Persyaratan Sistem

Windows® 7 atau yang lebih tinggi, atau Mac OS® X 10.9 atau sistem operasi
yang lebih tinggi1,2

Port USB-C atau USB 3.0 (diperlukan untuk kecepatan transfer USB 3.0 atau
kompatibel dengan port USB 2.0 pada kecepatan transfer USB 2.0)2

 
Apa yang Termasuk?

Hard disk portabel Seagate® Fast SSD
Seagate Toolkit: pencadangan dan perangkat lunak penyalinan3

Kabel Tipe C (18 inci)
Kabel USB 3.0 Tipe-C ke Tipe-A (18 inci)
Panduan mulai cepat

Kawasan Nomor Model Kapasitas Warna Garansi Terbatas
(tahun)

Kode UPC Kode EAN UPC Multi-Paket

Global STCM250400 250 GB Hitam 3 763649126585 3660619403684 10763649126582
Global STCM500401 500 GB Hitam 3 763649126592 3660619403691 10763649126599
Global STCM1000400 1 TB Hitam 3 763649126608 3660619403707 10763649126605
Global STCM2000400 2 TB Hitam 3 763649127629 3660619404100 10763649127626

1 Mungkin disyaratkan pemformatan ulang untuk Mac.

2 Kompatibilitas mungkin berbeda-beda tergantung konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.

3 Memerlukan koneksi internet.
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