
DRAAGBARE SCHIJF
Gegevensoverzicht

Extra opslag voor uw Xbox One®, Xbox Series X of Xbox
Series S

Met een volle harde schijf is het onherroepelijk “Game Over” voor de
Xbox. Vergroot de opslagcapaciteit van uw console met de Seagate®

Game Drive voor Xbox, de enige externe harde schijf die exclusief is
ontworpen voor Xbox One, Xbox Series X en Xbox Series S. Sla uw
volledige gameverzameling en downloadbare content op op een schijf in
broekzakformaat. En houd nog heel wat ruimte over voor de nieuwe
games waar u nu al naar uitkijkt.

Met een extra opslagruimte van 2 TB voor uw console kunt u de aarde en
zelfs het hele universum vlotjes redden van de ondergang. En alle games
behouden waar u geen afscheid van wilt nemen. Maak ruimte vrij op de
interne schijf van uw console en sla meer dan 50 Xbox One-games1 op
één locatie op.

Start direct op met Plug-and-Play. De Xbox registreert uw schijf
automatisch en helpt u door het eenvoudige installatieproces heen, zodat
uw schijf in enkele minuten helemaal klaar is om te gamen.

De Game Drive gebruikt dezelfde firmware als Xbox-consoles, voor hoge
prestaties en vloeiende gameplay.

Neem de Seagate Game Drive en uw hele bibliotheek met games mee
naar vrienden.2 De Seagate Game Drive is zo compact dat deze in een
rugzak past. U hebt ook geen extra voedingskabel nodig, zodat u uw
favoriete games altijd en overal kunt spelen.

De Game Drive voor Xbox is compatibel met de Xbox One, Xbox One S,
Xbox One X, Xbox Series X en Xbox Series S en is direct aan te sluiten
op de USB-poort van uw console.3

1 De gemiddelde grootte van games is 35–50 GB.
2 Xbox Live-aanmelding van oorspronkelijke eigenaar van de game vereist.
3 Mogelijk moet u de Seagate Game Drive voor Xbox formatteren voor gebruik.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 4,606 in/117 mm 7,323 in/186 mm 8,606 in/218,6 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 3,15 in/80 mm 5,413 in/137,5 mm 6,594 in/167,5 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 0,583 in/14,8 mm 1,535 in/39 mm 6,008 in/152,6 mm 47,638 in/1.210 mm
Gewicht (lb/kg) 0,373 lb/0,169 kg 0,639 lb/0,29 kg 2,976 lb/1,35 kg 574,657 lb/260,66 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 4
Omdozen per pallet 175
Aantal palletlagen 7

Systeemvereisten

Xbox One®, Xbox Series X of Xbox Series S1

SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of
achterwaartse compatibiliteit met USB 2.0-poorten met USB 2.0-
overdrachtssnelheden)2

 
Wat er meegeleverd wordt

Seagate® Game Drive voor Xbox draagbare HDD
USB 3.0-kabel van 46 cm
Snelstartgids

Regio Modelnummer Capaciteit Kleur Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

EMEA STEA2000403 2 TB Groen 2 763649073360 7636490071911 10763649073367 —

EMEA STEA2000417 2 TB Wit 2 763649119297 3660619401963 10763649119294 Xbox Game Pass
Special Edition

EMEA STEA2000428 2 TB Geel & blauw 2 763649143919 3660619408542 10763649143916 Cyberpunk 2077
Special Edition

EMEA STEA2000431 2 TB Zwart & groen 2 763649148181 3660619409112 10763649148188 Halo: Master Chief
Limited Edition

1 Mogelijk moet u de Seagate Game Drive voor Xbox formatteren voor gebruik.

2 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
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