
SZYBKI, PRZENOŚNY DYSK SSD Z
USB-C
Arkusz danych

Niewielkie wymiary. Niesamowita szybkość.

Dysk One Touch SSD. pozwoli Ci zwiększyć swoją wydajność i skrócić
czasy przestoju. Przesyłanie dużych plików bez opóźnień możliwe dzięki
szybkości do 1030 MB/s1. Aplikacja na system Android pozwala na
tworzenie kopii zapasowych zdjęć i filmów, co umożliwia zwolnienie do 2
TB pojemności na dysku. Łączność w systemie plug-and-play z
komputerami Windows i Mac wyposażonymi w USB-C ułatwia stały
dostęp do plików. Funkcjonalne wzornictwo i kompaktowy rozmiar
ułatwiają pracę z dyskiem w dowolnym miejscu.

Masz duże pliki? Żaden problem – szybki transfer plików z
szybkością do 1030 MB/s zapewnia płynną pracę bezpośrednio z
poziomu dysku.
Przechowuj pliki, filmy i zdjęcia w jednym miejscu, korzystając z
maksymalnie 2 TB pojemności..
Dołączona aplikacja do tworzenia kopii zapasowych na system
Android pozwala bezproblemowo przesyłać zdjęcia i filmy,
zwalniając jednocześnie miejsce na urządzeniu elektronicznym.
Złącza USB-C i USB C do A umożliwiają błyskawiczne nawiązania
połączeń i kompatybilność - bezpośrednio po rozpakowaniu - z
systemem Windows®, Mac® oraz Android™.
Przyciągający wzrok minimalistyczny wygląd to doskonałe
uzupełnienie dla Twojego laptopa – wybierz pomiędzy kolorem
czarnym, białym oraz niebieskim.
Lekkość i kompaktowy rozmiar sprawdzają się w drodze,
umożliwiając zabieranie plików ze sobą w dowolne miejsce.
Wytrzymała konstrukcja gwarantuje trwałą, odporną na wstrząsy
pamięć masową dopasowaną do aktywnego stylu życia. Wystarczy
wrzucić dysk do swojego plecaka i możesz ruszać w drogę.
Oprogramowanie do mirroringu plików pozwala na bezproblemowy
dostęp do nich i synchronizację pomiędzy różnymi urządzeniami.
Tworzenie kopii zapasowych jest wyjątkowo łatwe dzięki prostemu
w obsłudze oprogramowaniu Seagate Toolkit, zapewniającemu
dostępne na żądanie i zaplanowane wykonywanie kopii.

1 Rzeczywiste wartości transferu danych mogą się różnić w zależności od środowiska
operacyjnego i innych czynników, na przykład wybranego interfejsu i pojemności dysku.
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Parametry
Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety
Długość (cale/mm) 0,417 cale/10,6 mm 1,28 cale/32,5 mm 5,591 cale/142 mm 47,992 cale/1 219 mm
Szerokość (cale/mm) 1,969 cale/50 mm 4,114 cale/104,5 mm 4,528 cale/115 mm 40 cale/1 016 mm
Głębokość (cale/mm) 2,756 cale/70 mm 5,787 cale/147 mm 6,614 cale/168 mm 44,921 cale/1 141 mm
Waga (lb/kg) 0,163 funty/0,074 kg 0,317 funty/0,144 kg 1,473 funty/0,668 kg 658,212 funty/298,56 kg
Ilości
Opakowania w kartonie
zbiorczym

4

Liczba kartonów zbiorczych na
palecie

420

Liczba warstw palety 6

Wymagania systemowe

Kompatybilny z większością systemów Windows i macOS. Odwiedź stronę
seagate.com/os, aby poznać szczegóły1,2

 
Zawartość zestawu

Dysk SSD Seagate® One Touch
Kabel USB-C
Kabel USB C do A
Instrukcja szybkiej instalacji
Dostępne do pobrania oprogramowanie Toolkit z Sync Plus
Roczny abonament planu Mylio Create3

4-miesięczny abonament planu Adobe® Creative Cloud® Photography4

Region Numer modelu Pojemność Kolor
Okres gwarancji

(lata) Kod UPC Kod EAN
Kod UPC

opakowania
zbiorczego

WW STKG500400 500 GB Czarny 3 763649160831 3660619040605 10763649160838
WW STKG500401 500 GB Srebrny 3 763649160848 3660619040612 10763649160845
WW STKG500402 500 GB Niebieski 3 763649160855 3660619040629 10763649160852
WW STKG1000400 1 TB Czarny 3 763649160862 3660619040636 10763649160869
WW STKG1000401 1 TB Srebrny 3 763649160879 3660619040643 10763649160876
WW STKG1000402 1 TB Niebieski 3 763649160886 3660619040650 10763649160883
WW STKG2000400 2 TB Czarny 3 763649160893 3660619040667 10763649160890
WW STKG2000401 2 TB Srebrny 3 763649160909 3660619040674 10763649160906
WW STKG2000402 2 TB Niebieski 3 763649160916 3660619040681 10763649160913

1 Do stosowania z Time Machine® może być wymagane ponowne formatowanie.
2 Zgodność urządzenia może zależeć od konfiguracji sprzętu oraz systemu operacyjnego użytkownika.
3 Odwiedź stronę www.mylio.com/terms-of-service, aby poznać obowiązujące warunki oraz politykę prywatności. Niedostępne w niektórych krajach. 
4 Wymagane połączenie z internetem oraz identyfikator Adobe ID. Oferta dostępna dla użytkowników od 13. roku życia. Odwiedź stronę www.adobe.com/legal.html, aby poznać obowiązujące
warunki oraz politykę prywatności. Niedostępne w niektórych krajach.
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