
DYSK DO KOMPUTERÓW
STACJONARNYCH Z WBUDOWANYM
KONCENTRATOREM USB
Arkusz danych

Proste tworzenie kopii zapasowych dzięki
zintegrowanemu koncentratorowi USB 3.0, który
pozwala ładować urządzenie i zarządzać nim

Dysk Seagate® Backup Plus Hub optymalizuje zewnętrzną pamięć
masową dzięki prostemu tworzeniu kopii zapasowych (lokalnie lub w
chmurze) w komputerach oraz urządzeniach mobilnych – posiada
inteligentny koncentrator USB, który pozwala ładować urządzenia i nimi
zarządzać dzięki połączeniu przez USB.

Szybka łączność za pośrednictwem USB 3.0 i 2.0 pozwala korzystać z
funkcji plug-and-play na komputerze stacjonarnym. Dysk został
sformatowany z myślą o komputerach z systemem Windows – należy
zainstalować dostarczone sterowniki NTFS dla komputera Mac®, aby
móc korzystać z dysku zamiennie pomiędzy komputerem z systemem
Windows i Mac, bez konieczności ponownego formatowania.

Dwa umieszczone z przodu inteligentne porty USB 3.0 zwiększają
funkcjonalność twojego dysku, pozwalając na ładowanie i podłączanie
dwóch urządzeń zewnętrznych, takich jak np. telefon, tablet lub aparat –
nawet jeśli twój komputer jest wyłączony/znajduje się w trybie czuwania.

Dzięki dostępnemu do pobrania oprogramowaniu Seagate Dashboard
otrzymujesz narzędzia do tworzenia kopii zapasowych treści
przechowywanych lokalnie, na urządzeniach przenośnych, w chmurze i
w sieciach społecznościowych. Uruchom tworzenie kopii zapasowej za
pośrednictwem jednego kliknięcia lub zaplanuj automatyczny plan
utworzenia kopii zapasowej, aby chronić swoje pliki na dysku
przenośnym Backup Plus Hub.

Zainstaluj darmową aplikację Seagate Mobile Backup na urządzeniu
mobilnym z systemem iOS lub Android, a będziesz w stanie tworzyć
kopie zapasowe wszystkich zdjęć i filmów z urządzenia na dysku
zewnętrznym lub w chmurze.
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Parametry
Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety
Długość (cale/mm) 4,646 cale/118 mm 8,78 cale/223 mm 11,299 cale/287 mm 40 cale/1 016 mm
Szerokość (cale/mm) 1,614 cale/41 mm 9,134 cale/232 mm 9,173 cale/233 mm 47,992 cale/1 219 mm
Głębokość (cale/mm) 7,799 cale/198,1 mm 2,756 cale/70 mm 9,016 cale/229 mm 45,157 cale/1 147 mm
Waga (lb/kg) 2,337 funty/1,06 kg 3,391 funty/1,538 kg 14,423 funty/6,542 kg 970,294 funty/440,118 kg
Ilości
Opakowania w kartonie
zbiorczym

4

Liczba kartonów zbiorczych na
palecie

64

Liczba warstw palety 4

Wymagania systemowe

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

Port SuperSpeed USB 3.0 (wymagany dla prędkości transferu USB 3.0,
kompatybilny wstecznie z portami USB 2.0 przy prędkościach transferu USB 2.0)2

Wymagania systemowe dla aplikacji Seagate Mobile Backup: iOS 8 lub nowszy,
Android 3.0 lub nowszy

 
Zawartość zestawu

Dysk Seagate Backup Plus Hub
Przewód do interfejsu USB 3.0 o długości 1,2 m
Oprogramowanie Seagate Dashboard do tworzenia kopii zapasowych3.
Zasilacz
Skrócona instrukcja obsługi
Sterownik NTFS dla Mac3

Region Numer modelu Pojemność Ograniczona gwarancja
(miesiące)

Kod EAN Kod UPC opakowania
zbiorczego

EMEA STEL4000200 4 TB 24 763649082782 10763649095468
EMEA STEL6000200 6 TB 24 0763649081136 10763649093815
EMEA STEL8000200 8 TB 24 0763649081143 10763649093822

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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