
PENYIMPANAN SUPER PORTABEL
Lembar Data

Hard disk USB-C terbaik untuk perangkat terbaik.

Cepat, mungil, dan disertai aplikasi Android Seagate, Ultra Touch SSD
adalah cara terbaik untuk menyimpan foto, video, dan musik di ponsel
dari perangkat bergerak Anda. Kompatibel dengan USB-C dan USB 3.0,
mudah digunakan dengan Windows®, Mac®, atau perangkat Android.
Dengan uji coba untuk Mylio Create dan Adobe® yang disertakan, Anda
dapat mengatur dan mengedit foto selayaknya profesional.

Mengelola konten di ponsel secara mudah menggunakan aplikasi
Android yang disertakan
Hard Disk eksternal dilengkapi adaptor USB-A hingga USB-C dan
kabel USB terintegrasi untuk laptop Windows dan Mac1

Dengan desain berbahan kain seukuran telapak tangan yang
ringan, SSD portabel ini menghadirkan kecepatan tinggi untuk
streaming video tersimpan secara langsung ke laptop dan
melakukan pencadangan saat bepergian
Edit, kelola, dan bagikan foto menggunakan langganan gratis Mylio
Create2,3 selama satu tahun dan keanggotaan paket Adobe
Creative Cloud2,4 Photography selama dua bulan
Nikmati kenyamanan jangka panjang dengan garansi terbatas
selama 3 tahun

1 Pemformatan ulang mungkin diperlukan jika menggunakan Time Machine®.
2 Dapat ditukar saat melakukan registrasi produk. Tidak tersedia di semua negara.
3 Kunjungi www.mylio.com/terms-of-service/ untuk mengetahui persyaratan dan
kebijakan privasi yang berlaku.
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.

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


PENYIMPANAN SUPER PORTABEL

Spesifikasi
Kemasan Ritel Dimensi Produk Dimensi Kotak Dimensi Karton Utama Dimensi Palet
Panjang (in/mm) 2,953 in/75 mm 5,748 in/146 mm 6,85 in/174 mm 47,992 in/1.219 mm
Lebar (in/mm) 2,185 in/55,5 mm 4,114 in/104,5 mm 4,803 in/122 mm 40 in/1.016 mm
Tebal (in/mm) 0,394 in/10 mm 1,161 in/29,5 mm 4,291 in/109 mm 44,527 in/1.131 mm
Berat (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
Jumlah
Kotak per Karton Utama 4
Karton Utama per Palet 360
Lapisan Palet 8

Persyaratan Sistem

Windows® 7 atau yang lebih tinggi, atau Mac OS® X 10.12 atau sistem operasi
yang lebih tinggi1,2

Port SuperSpeed USB 3.0 tersedia (diperlukan untuk kecepatan transfer USB
3.0)

 
Apa yang Termasuk?

Seagate® Ultra Touch SSD
Kabel USB 3.0 20 cm
Adapter USB-C
Panduan ringkas
Perangkat Lunak Toolkit dengan Sync Plus yang Dapat Diunduh
Paket Mylio Create selama 1 tahun3

Paket keanggotaan Adobe® Creative Cloud® Photography selama 2 bulan4

Kawasan Nomor Model Kapasitas Warna Garansi Terbatas
(tahun)

Kode UPC Kode EAN UPC Multi-Paket

WW STJW500400 500 GB Putih 3 763649146651 3660619408863 10763649146658
WW STJW500401 500 GB Hitam 3 763649146712 3660619408924 10763649146719
WW STJW1000400 1 TB Putih 3 763649146675 3660619408887 10763649146672
WW STJW1000401 1 TB Hitam 3 763649146736 3660619408948 10763649146733

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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