ARMAZENAMENTO COMPLEMENTAR
PARA SISTEMAS PLAYSTATION®4
Folha de especificações

Oficialmente licenciado para o seu sistema PS4™
O Game Drive é um upgrade de disco rígido externo para qualquer
geração de console PS4™ (versão de software 4.50 ou posterior). Com
capacidade para instalar mais de 50 jogos, você pode manter uma
biblioteca de clássicos e os mais novos lançamentos ao alcance dos
seus dedos.1 USB 3.0 de alta velocidade significa jogar em velocidade
máxima, da mesma forma como você joga com o HD interno do console.
Instale em aproximadamente três minutos. Basta conectar o Game Drive
a qualquer porta USB do PS4™ e você receberá instruções em etapas
rápidas e fáceis.
Capacidade para mais de 50 jogos1
O USB 3.0 de alta velocidade garante que o jogo seja reproduzido
em velocidade máxima, como se você estivesse jogando do HD
interno do PS4™
Conecta-se diretamente a qualquer porta USB no seu PS4™
A configuração simples guiada pelo PS4™ leva aproximadamente
3 minutos
Desenvolvido e testado para usar com PS4™
Jogue em qualquer lugar com instalação fácil e portabilidade2
Compatível com qualquer geração de PS4™ (software do sistema
versão 4.50 ou posterior)
1 Baseado em um requisito de armazenamento médio de 39 GB para jogos do PS4™
publicados até junho de 2018.
2 Após o conteúdo ser armazenado neste dispositivo, ele só poderá ser acessado pela
conta que transferiu o conteúdo ao dispositivo.
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Especificações
Embalagem de revenda
Comprimento (pol/mm)

Dimensões do produto

Dimensões da caixa

Dimensões da caixa principal

4,468 pol/113,5 mm

5,787 pol/147 mm

6,811 pol/173 mm

40 pol/1.016 mm

2,992 pol/76 mm

4,114 pol/104,5 mm

5,236 pol/133 mm

47,992 pol/1.219 mm

Largura (pol/mm)

Dimensões do palete

Profundidade (pol/mm)

0,476 pol/12,1 mm

1,28 pol/32,5 mm

4,173 pol/106 mm

44,291 pol/1.125 mm

Peso (lb/kg)

0,328 lb/0,149 kg

0,545 lb/0,247 kg

2,447 lb/1,11 kg

831,848 lb/377,32 kg

Quantidades
Embalagens por caixa principal

4

Caixas principais por palete

320

Camadas no palete

8

Requisitos do sistema

O que está incluído

Sistema PS4 ™ ou PS4 ™Pro 1,2

Seagate ® Game Drive

Porta USB 3.0 (necessária para alcançar as velocidades de transferência do

Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol)

USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de

Guia rápido do usuário

transferência do USB 2.0)3
Região

Número do modelo

Capacidade

Cor

Garantia limitada
(anos)

Código UPC

Código EAN

UPC da embalagem
multipack

EMEA

STGD2000200

2 TB

Preto

3

763649130735

3660619404872

10763649130732

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.
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