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Armazenamento extra para o seu Xbox One®

“Game Over” mesmo é quando você fica sem espaço livre no HD do
Xbox One. Aumente a capacidade de armazenamento do seu console
com o Seagate® Game Drive para Xbox, o único HD externo projetado
exclusivamente para Xbox. Em um HD portátil que cabe no seu bolso,
você pode armazenar a sua coleção de jogos atuais e o conteúdo para
download, com espaço de sobra para aqueles jogos que você mal pode
esperar para ter em mãos.

Com até 4 TO de armazenamento adicional para o seu Xbox One, você
pode salvar o mundo, ou até mesmo a galáxia, e todos os jogos que
valem a pena guardar. Libere espaço no HD interno do seu console e
reúna mais de 100 jogos do Xbox One1 em um só local.

A funcionalidade plug-and-play fornece ativação instantânea. O Xbox
One detecta o disco automaticamente e ajuda você durante um processo
de configuração sem complicação que coloca o disco em jogo em
minutos.

Desconecte o Seagate Game Drive e leve a sua biblioteca de jogos
inteira para a casa de um amigo.2 Ele é pequeno o bastante para caber
na sua mochila e não precisa de um cabo de alimentação separado,
então você pode jogar os seus games enquanto aproveita o lanche do
amigo.

O Game Drive para Xbox é compatível com o Xbox One3 e se conecta
diretamente a qualquer porta USB no seu console.

1 O tamanho médio de jogo é de 35 GB a 50 GB.
2 Requer login no Xbox Live pelo proprietário original do jogo.
3 Pode ser necessário formatar. Xbox 360 aceita até 2 TB de armazenamento externo.
Os jogadores podem usar a opção de 2 TB de capacidade ao usar o disco para Xbox
360.
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Especificações
Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete
Comprimento (pol/mm) 4,606 pol/117 mm 7,323 pol/186 mm 8,606 pol/218,6 mm 47,992 pol/1.219 mm
Largura (pol/mm) 3,15 pol/80 mm 5,413 pol/137,5 mm 6,598 pol/167,6 mm 40 pol/1.016 mm
Profundidade (pol/mm) 0,819 pol/20,8 mm 1,535 pol/39 mm 6,008 pol/152,6 mm 47,638 pol/1.210 mm
Peso (lb/kg) 0,529 lb/0,24 kg 0,778 lb/0,353 kg 3,571 lb/1,62 kg 763,968 lb/346,53 kg
Quantidades
Embalagens por caixa principal 4
Caixas principais por palete 175
Camadas no palete 7

Requisitos do sistema

Xbox One®1

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)2

 
O que está incluído

HDD portátil Seagate Game Drive para Xbox
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

Observação

AMER STEA4000407 4 TB Branco 1 763649119303 3660619401970 10763649119300 Xbox Game Pass
Special Edition

AMER STEA4000402 4 TB Verde 1 763649087893 7636490075216 10763649087890 —

1 Pode ser necessário formatar. Xbox 360 aceita até 2 TB de armazenamento externo. Os jogadores podem usar a opção de 2 TB de capacidade ao usar o disco para Xbox 360.

2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional.
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