
HARD DISK PORTABEL
Lembar Data

Mungil namun cukup untuk semua

Cukup mungil untuk tas laptop yang penuh, cukup besar untuk
menyimpan banyak konten, hard disk portabel Seagate® Backup Plus
Slim adalah perpaduan sempurna antara portabilitas yang mudah dan
penyimpanan file yang benar-benar bermanfaat. Pasang dengan mudah
ke komputer Windows dan Mac® melalui USB 3.0, lalu nikmati alat bantu
bermanfaat seperti pencadangan dan penyalinan folder yang dapat
disesuaikan.

Selamat datang di gaya hidup Backup Plus.

Lapisan logam bertekstur yang cantik cocok dengan elemen gaya
hidup modern.
Kompatibel dengan USB 3.0 dan USB 2.0
Didukung oleh sambungan USB yang menawarkan pencadangan
dan penyalinan folder yang dapat disesuaikan.
Simpan file ke folder khusus untuk sinkronisasi file otomatis.
Berfungsi dengan Windows dan Mac tanpa perlu memformat ulang.
Paket Mylio Create selama 1 tahun.1

Paket Adobe Creative Cloud Photography selama 4 bulan.2

1 Kunjungi www.mylio.com/terms-of-service/ untuk mengetahui persyaratan dan
kebijakan privasi yang berlaku. Dapat ditukarkan saat melakukan registrasi produk. Tidak
tersedia di semua negara.
2 Diperlukan sambungan Internet dan ID Adobe. Hanya tersedia untuk pengguna berusia
13 tahun ke atas. Kunjungi www.adobe.com/legal.html untuk mengetahui persyaratan dan
kebijakan privasi yang berlaku. Dapat ditukarkan saat melakukan registrasi produk. Tidak
tersedia di semua negara.

3 Tidak tersedia di semua negara.

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


HARD DISK PORTABEL

Spesifikasi
Kemasan Ritel Dimensi Produk Dimensi Kotak Dimensi Karton Utama Dimensi Palet
Panjang (in/mm) 4,52 in/114,8 mm 5,748 in/146 mm 6,89 in/175 mm 47,992 in/1.219 mm
Lebar (in/mm) 3,071 in/78 mm 4,094 in/104 mm 6,024 in/153 mm 40 in/1.016 mm
Tebal (in/mm) 0,461 in/11,7 mm 1,476 in/37,5 mm 4,291 in/109 mm 44,921 in/1.141 mm
Berat (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
Jumlah
Kotak per Karton Utama 4
Karton Utama per Palet 288
Lapisan Palet 8

Persyaratan Sistem

Sistem operasi Windows® 7 atau versi lebih tinggi, Mac OS® X 10.11 atau versi
lebih tinggi1,2

Tersedia port SuperSpeed USB 3.0 (diperlukan untuk kecepatan transfer USB
3.0 atau kompatibel dengan port USB 2.0 versi terdahulu berkecepatan transfer
USB 2.0

 
Apa yang Termasuk?

Hard disk portabel Seagate® Backup Plus Slim
Kabel USB 3.0 45,72 cm (18 inci)
Panduan ringkas
Perangkat Lunak Pencadangan Toolkit yang Dapat Diunduh
Paket Mylio Create selama 1 tahun3

Paket keanggotaan Adobe Creative Cloud Photography selama 4 bulan4

Kawasan Nomor Model Kapasitas Warna Garansi Terbatas
(tahun)

Kode UPC Kode EAN UPC Multi-Paket

APAC STHN1000400 1 TB Hitam 3 763649134177 3660619406708 10763649134174
APAC STHN2000400 2 TB Hitam 3 763649132357 3660619405893 10763649132354

1 Pemformatan ulang mungkin diperlukan jika menggunakan Time Machine

2 Kompatibilitas dapat beragam, tergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.

3 Kunjungi www.mylio.com/terms-of-service/ untuk mengetahui persyaratan dan kebijakan privasi yang berlaku. Tidak tersedia di semua negara.

4 Diperlukan sambungan Internet dan ID Adobe. Hanya tersedia untuk pengguna berusia 13 tahun ke atas. Kunjungi www.adobe.com/legal.html untuk mengetahui persyaratan dan kebijakan privasi yang berlaku. Tidak tersedia di semua negara.
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