SSD NVMe™ EXTERNO DE ALTO
DESEMPENHO PARA JOGO
Folha de especificações

Acelere seu jogo. Ilumine seu mundo.
Jogue com menos lag e mais ação com o Seagate® FireCuda® Gaming
SSD, uma unidade USB-C portátil que acelera a inicialização, o
carregamento e o salvamento com tecnologia USB 3.2 Gen 2×2 de
ponta, oferece espaço para uma biblioteca enorme de jogos com até 2
TB de capacidade, e eleva sua configuração de jogo com um design
industrial destacado por luzes RGB personalizáveis.

Principais vantagens
Tire máximo proveito da melhor tecnologia SSD da categoria
Experimente velocidades altas de até 2.000 MB/s
Use o software Seagate Toolkit incluído para personalizar as luzes
RGB com uma variedade de cores e comportamentos de
iluminação
Aproveite um design que complementa equipamentos premium de
jogo
Armazene uma biblioteca enorme de jogos e conteúdo com até 2
TB de capacidade
Leve seus jogos para qualquer lugar em que jogar
Carregue e use em qualquer lugar, sem precisar de fonte de
alimentação externa

SSD NVMe ™ EXTERNO DE ALTO DESEMPENHO PARA JOGO

Especificações
Embalagem de revenda

Dimensões do produto

Dimensões da caixa

Dimensões da caixa principal

0,394 pol/10 mm

1,28 pol/32,5 mm

6,811 pol/173 mm

40 pol/1.016 mm

Largura (pol/mm)

2,067 pol/52,5 mm

4,114 pol/104,5 mm

5,236 pol/133 mm

47,992 pol/1.219 mm

Profundidade (pol/mm)

4,11 pol/104,4 mm

5,787 pol/147 mm

4,173 pol/106 mm

44,134 pol/1.121 mm

0,22 lb/0,1 kg

0,441 lb/0,2 kg

2,205 lb/1 kg

758,39 lb/344 kg

Comprimento (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

Computador com uma porta USB-C

Seagate® FireCuda® Gaming SSD

Versão mais recente do Mac OS® 10.12 ou posterior/versão mais recente do

Cabo USB-C

Windows® 7 ou posterior

Guia de instalação rápida

Capacidade mínima livre no disco: 600 MB recomendados
Região

Número do modelo

Capacidade

WW

STJP500400

500 GB

WW

STJP1000400

WW

STJP2000400

Garantia limitada

UPC da embalagem

Código UPC

Código EAN

5

763649142899

8719706023696

10763649142896

1 TB

5

763649142905

8719706023702

10763649142902

2 TB

5

763649142936

8719706023733

10763649142933

(anos)

multipack
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