DRAAGBARE SCHIJF
Gegevensoverzicht

Eenvoudige uitbreiding van de opslag van uw
PlayStation®4
Draagbare plug-and-play-schijf om de opslagcapaciteit van uw
PlayStation 4 uit te breiden. De Seagate Game Drive voor PS4 is een
geweldige toevoeging aan uw gaming-toolkit en uw strategie om te
winnen.
BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Eenvoudige uitbreiding van uw PS4-gameopslag— tot wel 4 TB,
zodat u ruimte hebt om meer dan 100 van uw favoriete games te
installeren.1
Klaar om te gamen en getest voor elke generatie van PlayStation 4
(PS4, PS4 Slim en PS4 Pro).2
Snel en eenvoudig te installeren: geen gereedschap vereist. Uw PS4
detecteert de schijf automatisch wanneer deze wordt aangesloten op de
USB-poort en helpt u met het standaardinstallatieproces.
Met een PlayStation-goedgekeurde installatie blijft de garantie van uw
spelcomputer geldig.
De zwart met blauwe aluminiumbehuizing is smal en duurzaam, en past
mooi bij uw spelcomputer.
Voeding via USB-bus—geen extra stroomkabel noodzakelijk.
Compact en draagbaar, zodat u uw gamebibliotheek in uw Game Drive
kunt laden en op de spelcomputer van uw vrienden kunt spelen.3
1 Gemiddelde grootte van games is 35 tot 50 GB.
2 Systeemsoftwareversie 4.50 of hoger vereist.
3 Aanmelding via PSN van de oorspronkelijke eigenaar van de game vereist.

DRAAGBARE SCHIJF
Specificaties
Retailverpakking

Afmeting van product

Afmeting van doos

Afmetingen van omverpakking

Lengte (in/mm)

4,468 in/113,5 mm

5,945 in/151 mm

4,646 in/118 mm

Afmeting van pallet
40 in/1.016 mm

Breedte (in/mm)

2,992 in/76 mm

4,409 in/112 mm

7,165 in/182 mm

47,992 in/1.219 mm

Diepte (in/mm)

0,815 in/20,7 mm

1,811 in/46 mm

4,567 in/116 mm

41,732 in/1.060 mm

Gewicht (lb/kg)

0,496 lb/0,225 kg

0,743 lb/0,337 kg

3,437 lb/1,559 kg

761,455 lb/345,39 kg

Aantallen
Dozen per omdoos

4

Omdozen per pallet

210

Aantal palletlagen

7

Systeemvereisten

Wat er meegeleverd wordt

PS4 ™, PS4 Slim of PS4 Pro-spelcomputer1,2
SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of

Seagate ® Game Drive voor PS4
USB 3.0-kabel van 46 cm (18 inch)

achterwaartse compatibiliteit met USB 2.0-poorten met USB 2.0-

Snelstartgids

overdrachtssnelheden)3
Regio

Modelnummer

Capaciteit

Kleur

Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code

EAN-code

Multi-pack UPC

EMEA

STGD4000400

4 TB

Zwart

2

763649119389

3660619402052

10763649119386

1 Mogelijk moet u de Seagate Game Drive formatteren vóór gebruik.
2 Systeemsoftware 4.50 of hoger vereist.
3 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
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