
DYSK PRZENOŚNY
Zestawienie danych

Dodatkowa pamięć masowa do konsoli Xbox One®,
Xbox Series X lub Xbox Series S

Nic tak nie odbiera przyjemności z gry na konsoli Xbox One jak
przeładowany dysk. Zwiększ pojemność pamięci masowej swojej konsoli
dzięki wykorzystaniu dysku Seagate® Game Drive do konsoli Xbox,
jedynego dysku zewnętrznego zaprojektowanego z myślą o konsoli Xbox
One, Xbox Series X oraz Xbox Series S. W smukłej obudowie, która
mieści się w kieszeni, możesz przechowywać swoje obecne gry oraz
pobrane materiały – jednocześnie zostawiając sobie mnóstwo miejsca na
kolejne, oczekiwane tytuły.

Dzięki nawet 5 TB dodatkowej pamięci masowej do konsoli możesz
pomieścić, co tylko zechcesz – nawet cały wszechświat – i wszystkie gry,
które są tego warte. Zwolnij miejsce na wewnętrznym dysku swojej
konsoli, zapisując ponad 50 gier na Xbox One1 w jednym miejscu.

Funkcja plug-and-play pozwala na natychmiastowe korzystanie z dysku.
Xbox automatycznie wykrywa Twój dysk i bezproblemowo przeprowadza
Cię przez proces instalacji, dzięki czemu po kilku minutach Twój dysk do
gier jest gotowy do użytku.

Dysk Game Drive wykorzystuje to samo oprogramowanie układowe co
konsola Xbox, zapewniając wysoką wydajność i płynność gry.

Odłącz dysk Game Drive firmy Seagate i zabierz całą swoją bibliotekę
gier do znajomego.2 Dysk jest wystarczająco mały, aby zmieścić się w
Twoim plecaku, i nie wymaga dodatkowego zasilacza, dzięki czemu
możesz cieszyć się swoimi grami i korzystać z gościnności znajomych.

Dysk Game Drive do konsoli Xbox jest kompatybilny z Xbox One, Xbox
One S, Xbox One X, Xbox Series X lub Xbox Series S i można go
podłączyć bezpośrednio do portu USB na konsoli.3

1 Przeciętny rozmiar gry to 35–50 GB.
2 Wymaga zalogowania do Xbox Live przez właściciela gry.
3 Może wymagać sformatowania. Xbox 360 dopuszcza maksymalnie 2 TB zewnętrznej
pamięci masowej. Podczas korzystania z dysku do konsoli Xbox 360 gracze powinni
używać opcji 2 TB pojemności.
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Parametry
Opakowanie detaliczne Wymiary produktu Wymiary opakowania Wymiary kartonu zbiorczego Wymiary palety
Długość (cale/mm) 4,606 cale/117 mm 7,323 cale/186 mm 8,606 cale/218,6 mm 47,992 cale/1 219 mm
Szerokość (cale/mm) 3,15 cale/80 mm 5,413 cale/137,5 mm 6,598 cale/167,6 mm 40 cale/1 016 mm
Głębokość (cale/mm) 0,819 cale/20,8 mm 1,535 cale/39 mm 6,008 cale/152,6 mm 47,638 cale/1 210 mm
Waga (lb/kg) 0,529 funty/0,24 kg 0,778 funty/0,353 kg 3,571 funty/1,62 kg 763,968 funty/346,53 kg
Ilości
Opakowania w kartonie
zbiorczym

4

Liczba kartonów zbiorczych na
palecie

175

Liczba warstw palety 7

Wymagania systemowe

Xbox One®, Xbox Series X lub Xbox Series S1

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

 
Zawartość zestawu

Przenośny dysk twardy Seagate® Game Drive do konsoli Xbox
Kabel USB 3.0 o długości 18 cali (45,72 cm)
Instrukcja szybkiej instalacji

Region Numer modelu Pojemność Kolor
Okres gwarancji

(lata) Kod UPC Kod EAN
Kod UPC

opakowania
zbiorczego

Uwagi

EMEA STEA4000402 4 TB Zielony 2 763649087893 7636490075216 10763649087890 —

EMEA STEA4000407 4 TB Biały 2 763649119303 3660619401970 10763649119300
Specjalna edycja

abonamentu
Xbox Game Pass

EMEA STEA5000404 5 TB Żółty i niebieski 2 763649145128 3660619408627 10763649145125 Edycja specjalna
CyberPunk 2077

EMEA STEA5000406 5 TB Czarny i zielony 2 763649148310 3660619409235 10763649148317
Limitowana
edycja Halo
Master Chief

1 Może wymagać sformatowania. Xbox 360 dopuszcza maksymalnie 2 TB zewnętrznej pamięci masowej. Podczas korzystania z dysku do konsoli Xbox 360 gracze powinni używać opcji 2 TB pojemności.

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

SEAGATE.COM

© 2020 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology i logo Spiral są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Seagate Technology LLC lub jednej z jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki
towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Przy oznaczaniu pojemności dysków, jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów, a jeden
terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów. W systemie operacyjnym komputera mogą być używane różne standardy pomiarowe i raportowana
pojemność może być mniejsza. Ponadto część podanej pojemności jest używana do formatowania oraz w innych celach i może nie być dostępna do przechowywania
danych. Ilościowe dane dotyczące używania w różnych zastosowaniach mają charakter przykładowy. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w zależności od wielu czynników,
takich jak rozmiar plików, ich format oraz używane funkcje i aplikacje. Za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw autorskich odpowiedzialność ponosi użytkownik.
Firma Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktów lub w ich parametrach bez powiadomienia. DS1876.5 2009 EMEA


	DYSK PRZENOŚNY
	Zestawienie danych
	Dodatkowa pamięć masowa do konsoli Xbox One®, Xbox Series X lub Xbox Series S
	Wymagania systemowe
	Zawartość zestawu



