
DYSK PRZENOŚNY
Zestawienie danych

Elegancki, wysoce wydajny dysk SSD dla specjalistów
technicznych w ciągłym ruchu

Do 2 TB pojemności
Elegancki, stylowy i ultranowoczesny wygląd
Lekki oraz odporny na wstrząsy – możesz go wszędzie zabrać
Technologia USB-C stworzona z myślą o przyszłości
Transmisja danych z szybkością zapisu/odczytu do 540/500 MB/s
Oprogramowanie do synchronizacji folderów dba o aktualizacje
ważnych plików

Seagate Fast SSD to idealna przenośna pamięć masowa do zastosowań
osobistych. Lekki i stylowy dysk SSD mieści do 2 TB Twoich ulubionych
zdjęć, filmów i niezbędnych plików. Ponadto zastosowanie odwracalnego
kabla USB-C oznacza bezproblemową łączność ze stale rosnącą liczbą
kompatybilnych urządzeń korzystających z USB-C. Dysk Seagate Fast
SSD charakteryzuje się również jedną z najwyższych w branży szybkości
odczytu/zapisu – do 540/500 MB/s. Możesz też skorzystać z opcji
synchronizacji folderów do monitorowania folderu docelowego pod kątem
dodawania, usuwania i zmieniania plików.

Elegancki wygląd.Staranność wykonania sprawia, że dysk Fast SSD
jest elegancki, lekki i odporny na wstrząsy. Przetrzyma wszystko, co
może się przytrafić w czasie transportu.

Prawdziwa szybkość. Dzięki maksymalnej sekwencyjnej szybkości
odczytu/zapisu wynoszącej nawet 540/500 MB/s możesz pracować nad
każdym projektem, w dowolnym czasie i bezpośrednio z poziomu dysku
Fast SSD. Dołączone narzędzia do formatowania pozwalają
zoptymalizować dysk pod kątem maksymalnej wydajności i
kompatybilności dysku z systemem OS.

USB-C zapewnia zgodność z przyszłymi urządzeniami. Technologia
USB-C jest coraz częściej akceptowana i używana. Dysk Fast SSD
pomaga przygotować pod nią grunt. Dysk został wyposażony w
technologię USB-C, a odwracalny kabel USB-C zapewnia
bezproblemową łączność. Dołączony w zestawie kabel USB Typ-C do
Typ-A gwarantuje kompatybilność.

Wygodna synchronizacja folderów. Możesz tworzyć lustrzane odbicia
swoich plików i projektów za pomocą dołączonego oprogramowania do
synchronizacji folderów. Oznacza to, że po wyborze folderu do
monitorowania dysk Fast SSD będzie automatycznie aktualizował
najnowsze zmiany w plikach.
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Parametry
Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety
Długość (cale/mm) 3,701 cale/94 mm 5,787 cale/147 mm 6,811 cale/173 mm 40 cale/1 016 mm
Szerokość (cale/mm) 3,11 cale/79 mm 4,114 cale/104,5 mm 5,236 cale/133 mm 47,992 cale/1 219 mm
Głębokość (cale/mm) 0,354 cale/9 mm 1,28 cale/32,5 mm 4,173 cale/106 mm 44,291 cale/1 125 mm
Waga (lb/kg) 0,181 funty/0,082 kg 0,425 funty/0,193 kg 1,973 funty/0,895 kg 671,087 funty/304,4 kg
Ilości
Opakowania w kartonie
zbiorczym

4

Liczba kartonów zbiorczych na
palecie

320

Liczba warstw palety 8

Wymagania systemowe

Windows® 7 lub nowsza wersja albo Mac OS® X 10.9 lub nowszy system
operacyjny1,2

Port USB-C lub USB 3.0 (wymagany do szybkości transferu USB 3.0,
kompatybilny wstecznie z portami USB 2.0 przy szybkościach transferu USB 2.0)2

 
Zawartość zestawu

Dysk przenośny Seagate® Fast SSD
Seagate Toolkit: oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i mirroringu3

Kabel Type-C (18 cali)
Dołączony kabel USB 3.0 Type-C do Type-A (18 cali)
Instrukcja szybkiej instalacji

Region Numer modelu Pojemność Kolor
Okres gwarancji

(lata) Kod UPC Kod EAN
Kod UPC

opakowania
zbiorczego

Na całym świecie STCM250400 250 GB Czarny 3 763649126585 3660619403684 10763649126582
Na całym świecie STCM500401 500 GB Czarny 3 763649126592 3660619403691 10763649126599
Na całym świecie STCM1000400 1 TB Czarny 3 763649126608 3660619403707 10763649126605
Na całym świecie STCM2000400 2 TB Czarny 3 763649127629 3660619404100 10763649127626

1 W przypadku systemu Mac może być konieczne ponowne formatowanie.

2 Zgodność urządzenia może być różna w zależności od konfiguracji sprzętu oraz systemu operacyjnego użytkownika.

3 Wymaga połączenia z internetem.
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