Folha de Especificações

Expanda o armazenamento interno. Expanda suas
possibilidades de jogo.
Amplie instantaneamente a capacidade da mais poderosa experiência
de jogo que o Xbox já criou com o Cartão de expansão de
armazenamento da Seagate® para Xbox Series X|S. Totalmente
compatível com a Xbox® Velocity Architecture, ele proporciona tempos
de carregamento mais rápidos e mundos mais dinâmicos, com
desempenho aprimorado otimizado para jogos do Xbox Series X e de
todas as gerações anteriores do Xbox. Jogue em casa ou leve para a
casa de um amigo; o máximo desempenho está agora na palma da sua
mão.

Principais Vantagens
Desenvolvido em parceria com o Xbox para acompanhar o poder
total do Xbox Series X e Xbox Series S
Adicione 1 TB de armazenamento de alta velocidade ao seu Xbox
Series X ou Xbox Series S sem sacrificar o desempenho
Compatível com a Xbox Velocity Architecture para proporcionar
tempos de carregamento mais rápidos, ambientes mais elaborados
e jogabilidade mais imersiva
Alcance o mesmo desempenho da Xbox Velocity Architecture ao
jogar videogames que foram otimizados para o Xbox Series X
Quick resume significa que os gamers podem alternar entre vários
títulos em segundos, do SSD interno ou do cartão de expansão
Simplesmente conecte e comece a jogar ou remova o cartão e leve
seus jogos com você

Especificações
Embalagem de revenda

Dimensões do produto

Dimensões da caixa

Dimensões da caixa principal

Comprimento (pol/mm)

0,307 pol/7,8 mm

2 pol/50,8 mm

5,984 pol/152 mm

36,693 pol/932 mm

Largura (pol/mm)

1,244 pol/31,6 mm

3 pol/76,2 mm

4,449 pol/113 mm

45,748 pol/1.162 mm

Profundidade (pol/mm)

2,085 pol/52,95 mm

5,5 pol/139,7 mm

3,72 pol/94,5 mm

41,476 pol/1.053,5 mm

0,066 lb/0,03 kg

0,161 lb/0,073 kg

0,622 lb/0,282 kg

421,347 lb/191,12 kg

Peso (lb/kg)

Dimensões do palete

Quantidades
Embalagens por caixa principal

2

Caixas principais por palete

60

Camadas no palete

11

Requisitos do sistema

O que está incluído

Xbox® Series X ou Xbox Series S

Cartão de expansão de armazenamento da Seagate ® para Xbox Series X|S
Estojo de proteção
Guia de início rápido

Região
WW

Número do modelo

Capacidade

Cor

STJR1000400

1 TB

Preto

Garantia limitada
(anos)
3

Código UPC

Código EAN

763649142950

8719706023757

UPC da embalagem
multipack
10763649142957
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