DISCO PORTÁTIL
Folha de especificações

Acelere como um profissional com a SSD
O SSD Game Drive para Xbox é a unidade de estado sólido (SSD)
externa premium da Seagate projetada com o desempenho máximo de
jogos em mente. Desenvolvida em colaboração com o Xbox® , essa
unidade para jogos usa armazenamento SSD flash externo para acelerar
a instalação e os tempos de carregamento dos seus jogos do Xbox
One® . Disponível em até 2 TB de capacidade, o SSD Game Drive para
Xbox também amplia a capacidade do seu console para armazenar
ainda mais jogos e conteúdo para download.

Principais vantagens
Obtenha tempos de inicialização e carregamento mais rápidos com
o desempenho da SSD
Mantenha mais de 50 títulos com até 2 TB de capacidade extra1
Aproveite ao máximo a configuração fácil com instruções no seu
console Xbox One
Aproveite uma unidade leve, portátil e resistente a impacto
Tenha conectividade alimentada por barramento USB 3.0 que
dispensa cabo de alimentação
Curta um design que combina com o visual do seu Xbox One X
Com essa unidade sofisticada para jogos que é reconhecida
automaticamente pelo seu console, você não precisa mais perder horas
pesquisando qual é o melhor HD externo para o seu Xbox One X.
Instalação em apenas minutos sem ferramentas! Além disso, você pode
personalizar esta unidade para Xbox com o seu gamertag.
1 O tamanho médio de jogo é de 35 GB a 50 GB.
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Especificações
Embalagem de revenda
Comprimento (pol/mm)

Dimensões do produto

Dimensões da caixa

Dimensões da caixa principal

3,679 pol/93,45 mm

6,752 pol/171,5 mm

7,283 pol/185 mm

40 pol/1.016 mm

3,11 pol/79 mm

5,295 pol/134,5 mm

3,819 pol/97 mm

47,992 pol/1.219 mm

Largura (pol/mm)

Dimensões do palete

Profundidade (pol/mm)

0,358 pol/9,1 mm

0,827 pol/21 mm

5,906 pol/150 mm

46,575 pol/1.183 mm

Peso (lb/kg)

0,185 lb/0,084 kg

0,589 lb/0,267 kg

2,624 lb/1,19 kg

1.139,887 lb/517,044 kg

Quantidades
Embalagens por caixa principal

4

Caixas principais por palete

420

Camadas no palete

7

Requisitos do sistema

O que está incluído

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

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

velocidades de transferência do USB 2.0)2
Número do modelo

Capacidade

Cor

Garantia limitada
(anos)

Código UPC

Código EAN

UPC da embalagem
multipack

Mundial

STHB500401

500 GB

Preto

3

763649128343

3660619404223

10763649128340

Mundial

STHB1000401

1 TB

Preto

3

763649128350

3660619404230

10763649128357

Mundial

STHB2000401

2 TB

Preto

3

763649128367

3660619404247

10763649128364

Região

1 Pode ser necessário formatar.
2 A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.
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