
DISCO PORTÁTIL
Folha de especificações

Pequeno por fora, grande por dentro

Pequeno o bastante para caber em uma pasta para notebook bem
carregada, espaçoso o suficiente para muito conteúdo, o disco portátil
Seagate® Backup Plus Slim é o casamento perfeito da portabilidade fácil
com o armazenamento de arquivos realmente útil. Conecte-o facilmente
a computadores com Windows e Mac® por USB 3.0 e aproveite
ferramentas úteis, como o backup personalizável e o espelhamento de
pasta.

Conheça o estilo de vida Backup Plus.

O acabamento metálico texturizado combina com elementos
modernos do estilo de vida atual.
Compatível com USB 3.0 e USB 2.0
Alimentado por conexão USB; oferece backup personalizado e
espelhamento de pastas.
Solte arquivos na pasta designada para a sincronização automática
de arquivos.
Funciona com Windows e Mac sem precisar reformatar.
Plano Mylio Create de 1 ano.1,2

Inclui 2 meses do plano Fotografia do Adobe Creative Cloud1,3

1 Resgate durante o registro do produto. Não disponível em todos os países.
2 Acesse www.mylio.com/terms-of-service/ para consultar os termos e a política de
privacidade aplicáveis. Não disponível em todos os países.
3 É necessário haver conexão à Internet e ID da Adobe. Disponível somente para
usuários maiores de 13 anos. Acesse www.adobe.com/legal.html para consultar os
termos e política de privacidade aplicáveis. Não disponível em todos os países.

https://www.mylio.com/terms-of-service/
https://www.adobe.com/legal.html


DISCO PORTÁTIL

Especificações
Embalagem de revenda Dimensões do produto Dimensões da caixa Dimensões da caixa principal Dimensões do palete
Comprimento (pol/mm) 4,52 pol/114,8 mm 5,748 pol/146 mm 6,89 pol/175 mm 47,992 pol/1.219 mm
Largura (pol/mm) 3,071 pol/78 mm 4,094 pol/104 mm 6,024 pol/153 mm 40 pol/1.016 mm
Profundidade (pol/mm) 0,461 pol/11,7 mm 1,476 pol/37,5 mm 4,291 pol/109 mm 44,921 pol/1.141 mm
Peso (lb/kg) 0,278 lb/0,126 kg 0,496 lb/0,225 kg 2,332 lb/1,058 kg 679,474 lb/308,204 kg
Quantidades
Embalagens por caixa principal 4
Caixas principais por palete 288
Camadas no palete 8

Requisitos do sistema

Sistema operacional Windows® 7 ou posterior, ou Mac OS® X 10.11 ou
posterior1,2

Porta USB 3.0 SuperSpeed disponível (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)

 
O que está incluído

Disco portátil Seagate Backup Plus Slim
Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol)
Guia rápido do usuário
Software de backup Toolkit para download
Plano Mylio Create de 1 ano3

Associação de 2 meses ao plano Fotografia da Adobe Creative Cloud4

Região Número do modelo Capacidade Cor Garantia limitada
(anos)

Código UPC Código EAN UPC da embalagem
multipack

AMER STHN1000400 1 TB Preto 2 763649132265 3660619405800 10763649132262
AMER STHN1000401 1 TB Prata 2 763649132272 3660619405817 10763649132279
AMER STHN1000402 1 TB Azul-claro 2 763649132296 3660619405831 10763649132293
AMER STHN2000400 2 TB Preto 2 763649132326 3660619405862 10763649132323
AMER STHN2000401 2 TB Prata 2 763649132340 3660619405886 10763649132347
AMER STHN2000402 2 TB Azul-claro 2 763649132371 3660619405916 10763649132378

1 Pode ser necessário reformatar para usar com Time Machine

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

3 Acesse www.mylio.com/terms-of-service/ para consultar os termos e a política de privacidade aplicáveis. Não disponível em todos os países.

4 É necessário haver conexão à Internet e ID da Adobe. Disponível somente para usuários maiores de 13 anos. Acesse www.adobe.com/legal.html para consultar os termos e política de privacidade aplicáveis. Não disponível em todos os países.

SEAGATE.COM

AMÉRICAS Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, Califórnia 95014, Estados Unidos, +1 408 658 1000

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, França, 33 1-4186 10 00

ÁSIA/PACÍFICO Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapura 569877, 65-6485-3888

© 2019 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Seagate, Seagate Technology e o logotipo Spiral são marcas registradas da Seagate Technology LLC nos
Estados Unidos e/ou em outros países. O design de seta do Backup Plus é uma marca comercial ou registrada da Seagate Technology LLC ou de uma de suas empresas
afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Adobe e Creative Cloud são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados
Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais ou registradas pertencem a seus respectivos proprietários. Quando se referem à capacidade de disco,
um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes. O sistema operacional do seu computador pode usar um padrão
diferente de medição e informar uma capacidade mais baixa. Além disso, algumas das capacidades listadas são usadas para formatação e outras funções e, portanto, não
estarão disponíveis para armazenamento de dados. É de responsabilidade do usuário o cumprimento de todas as leis de direitos autorais aplicáveis. A Seagate reserva-se
o direito de alterar, sem notificação, os produtos oferecidos e suas especificações. DS2005.2 1901BR

https://www.mylio.com/terms-of-service/
https://www.adobe.com/legal.html
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