
DISCO PORTÁTIL
Folha de especificações

Upgrade de armazenamento fácil para seu
PlayStation®4

Disco portátil plug-and-play desenvolvido para expandir a capacidade de
armazenamento do PlayStation 4. O Game Drive para PS4 é uma ótima
adição ao seu kit de ferramentas para jogos e para ajudar você a vencer.

PRINCIPAIS VANTAGENS

Expansão fácil de armazenamento de jogos para o PS4 —até 4 TB
para você ter espaço suficiente para instalar mais de 100 dos seus jogos
favoritos.1

Pronto para começar a jogar e testado nos campos de batalha para
qualquer geração do PlayStation 4 (PS4, PS4 Slim e PS4 Pro).2

Instalação rápida e simples que dispensa o uso de ferramentas. O
PS4 detecta o disco automaticamente quando ele é conectado à porta
USB e ajuda você no processo de instalação básica.

A instalação aprovada pelo PlayStation não invalida a garantia do seu
console.

O gabinete em alumínio preto com azul é bonito e resistente, e foi
projetado para complementar seu console de jogo.

Alimentado por barramento USB — sem cabo de alimentação
necessário.

Compacto e portátil para você poder carregar sua biblioteca de jogos
no Game Drive e jogar no console dos seus amigos.3

1 O tamanho médio de jogo é de 35 GB a 50 GB.
2 Requer software de sistema versão 4.50 ou superior.
3 Requer início de sessão na PSN do proprietário original do jogo.



DISCO PORTÁTIL

Especificações
1 TB, 2 TB de capacidade Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete
Comprimento 4,468 pol/113,5 mm 5,787 pol/147 mm 6,811 pol/173 mm 40 pol/1.016 mm 
Largura 2,992 pol/76 mm 4,114 pol/104,5 mm 5,236 pol/133 mm 47,992 pol/1.219 mm 
Profundidade 0,377 pol/9,6 mm 1,279 pol/32,5 mm 4,173 pol/106 mm 44,291 pol/1.125 mm 
Peso 0,297 lb/0,135 kg 0,485 lb/0,22 kg 2,211 lb/1,003 kg 756,758 lb/343,26 kg 
capacidade 4 TB Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete 
Comprimento 4,468 pol/113,5 mm 5,944 pol/151 mm 4,645 pol/118 mm 40 pol/1.016 mm 
Largura 2,992 pol/76 mm 4,409 pol/112 mm 7,165 pol/182 mm 47,992 pol/1.219 mm 
Profundidade 0,814 pol/20,7 mm 1,811 pol/46 mm 4,566 pol/116 mm 41,732 pol/1.060 mm 
Peso 0,496 lb/0,225 kg 0,742 lb/0,337 kg 3,437 lb/1,559 kg 761,454 lb/345,39 kg 
Quantidades
Embalagens por caixa principal 4
Caixas principais por palete 320 (1 TB, 2 TB), 210 (4 TB)
Camadas no palete 8 (1 TB, 2 TB), 7 (4 TB)

Requisitos do sistema

Console de jogo PS4™, PS4 Slim ou PS4 Pro1,2

Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de
transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com
velocidades de transferência do USB 2.0)3

 
O que está incluído

Seagate® Game Drive para PS4
Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol)
Guia rápido do usuário

Região Número do modelo Capacidade Cor Garantia limitada
(anos)

Código UPC Código EAN UPC da embalagem
multipack

AMER STGD2000400 2 TB Preto 1 763649119372 3660619402045 10763649119379
AMER STGD4000400 4 TB Preto 1 763649119389 3660619402052 10763649119386

1 Pode ser necessário formatar.
2 Requer software de sistema 4.50 ou superior.
3 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.

SEAGATE.COM

© 2018 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Seagate, Seagate Technology e o logotipo Spiral são marcas registradas da Seagate Technology LLC nos
Estados Unidos e/ou em outros países. PlayStation é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment Inc. PS4 é uma marca comercial da mesma empresa. Todas
as outras marcas comerciais ou registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão
de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes. O sistema operacional do seu computador pode usar um padrão diferente de medição e informar uma
capacidade mais baixa. Além disso, algumas das capacidades listadas são usadas para formatação e outras funções e, portanto, não estarão disponíveis para
armazenamento de dados. Os exemplos quantitativos de uso para várias aplicações têm finalidade ilustrativa. As quantidades reais variar de acordo com diversos fatores,
incluindo tamanho de arquivo, formato de arquivo, recursos e software. É de responsabilidade do usuário o cumprimento de todas as leis de direitos autorais aplicáveis. A
Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas especificações. DS1932.4-1803BR


	DISCO PORTÁTIL
	Folha de especificações
	Upgrade de armazenamento fácil para seu PlayStation®4
	Requisitos do sistema
	O que está incluído



