
DE IDEALE DRAAGBARE OPSLAG
Gegevensoverzicht

Alles wat u nodig hebt. Hoge snelheid in een stijlvol
jasje.

Klein als een creditcard. Snel als een windhond. De Seagate® One
Touch SSD combineert een stijlvol textielontwerp met snelle USB 3.0-
overdrachten, continue back-ups voor Windows® en Mac®-laptops, plus
toegang tot geweldige apps zoals Mylio en Adobe®-apps. Het resultaat?
Een mobiele oplossing op maat om uw uitgebreide verzameling foto's en
video's naadloos te bekijken, bewerken en ordenen en rechtstreeks te
streamen.

Ultracompact en licht. Past bovendien ook vlot in uw portefeuille.
Sla onderweg foto's en video's op. Stream zelfs video's rechtstreeks
vanaf de schijf.
Profiteer van de duurzaamheid van een SSD en
overdrachtssnelheden tot 400 MB/s
Maak back-ups zonder moeite en synchroniseer bestanden in alle
eenvoud
Werkt met Windows en Mac zonder dat u opnieuw hoeft te
formatteren. Opnieuw formatteren is mogelijk wel vereist voor
gebruik met Time Machine®.
Bewerk, beheer en deel foto's met een Mylio Create-plan van 1
jaar.1,2 en een Adobe Creative Cloud®-fotografielidmaatschap van
2 maanden1,3

Profiteer van langdurige gemoedsrust dankzij de inbegrepen
beperkte garantie van 3 jaar.

1 Deze aanbieding kan tijdens de productregistratie worden verzilverd. Niet in alle landen
verkrijgbaar.
2 Ga naar www.mylio.com/terms-of-service/ voor de voorwaarden en het privacybeleid.
3 Internetverbinding en Adobe ID vereist. Uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van 13
jaar en ouder. Ga naar www.adobe.com/legal.html voor de voorwaarden en het
privacybeleid.



DE IDEALE DRAAGBARE OPSLAG

Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 2,953 in/75 mm 5,748 in/146 mm 6,85 in/174 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 2,185 in/55,5 mm 4,114 in/104,5 mm 4,803 in/122 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 0,394 in/10 mm 1,161 in/29,5 mm 4,291 in/109 mm 44,527 in/1.131 mm
Gewicht (lb/kg) 0,143 lb/0,065 kg 0,289 lb/0,131 kg 1,42 lb/0,644 kg 869,856 lb/394,56 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 4
Omdozen per pallet 360
Aantal palletlagen 8

Systeemvereisten

Besturingssysteem Windows® 7 of hoger, of Mac OS® X 10.12 of hoger1,2

Vrije SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of
achterwaarts compatibel met USB 2.0-poorten met USB 2.0-
overdrachtssnelheden)

 
Wat er meegeleverd wordt

Seagate® One Touch SSD
USB 3.0-kabel van 20 cm
Snelstartgids
Downloadbare Toolkit-software met Sync Plus
Mylio Create-plan van 1 jaar3

Adobe® Creative Cloud®-fotografielidmaatschap van 2 maanden4

Regio Modelnummer Capaciteit Kleur Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

WW STJE500400 500 GB Zwart 3 763649138564 3660619407590 10763649138561
WW STJE1000400 1 TB Zwart 3 763649138588 3660619407613 10763649138585
WW STJE500402 500 GB Wit 3 763649138601 3660619407637 10763649138608
WW STJE1000402 1 TB Wit 3 763649138625 3660619407651 10763649138622
WW STJE500404 500 GB Camo Gray/White 3 763649139837 3660619408054 10763649139834
WW STJE500405 500 GB Camo Red 3 763649139851 3660619408078 10763649139858
WW STJE500406 500 GB Camo Blue 3 763649139875 3660619408092 10763649139872
WW STJE500407 500 GB Camo Green 3 763649139882 3660619408108 10763649139889

1 Opnieuw formatteren is mogelijk wel vereist voor gebruik met Time Machine®.
2 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
3 Ga naar www.mylio.com/terms-of-service/ voor de voorwaarden en het privacybeleid. Niet in alle landen verkrijgbaar.
4 Internetverbinding en Adobe ID vereist. Uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Ga naar www.adobe.com/legal.html voor de voorwaarden en het privacybeleid. Niet in
alle landen verkrijgbaar.
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© 2019 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology en het Spiral-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Seagate
Technology LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het Backup-ontwerp met pijl is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Seagate Technology LLC
of een van haar partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe en Creative Cloud zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve
eigenaren. Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één gigabyte, of GB, voor één miljard bytes, en één terabyte, of TB, voor duizend miljard bytes. Het
besturingssysteem van uw computer kan een andere meeteenheid gebruiken en een lagere capaciteit melden. Daarnaast wordt een deel van de weergegeven capaciteit
gebruikt voor de indeling van de schijf en andere functies, waardoor dit niet beschikbaar is voor gegevensopslag. De werkelijke overdrachtssnelheden kunnen verschillen en
zijn afhankelijk van de gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface en schijfcapaciteit. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen
aan alle geldende auteursrechtwetten. Seagate behoudt zich het recht voor productaanbiedingen of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. DS2020.2 1909NL
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