DRAAGBARE SCHIJF
Gegevensblad

Seagate Expansion draagbare schijf, extra opslagruimte
voor uw pc
De Seagate® Expansion is een compacte, draagbare schijf die perfect is voor
onderweg. U kunt direct extra opslagruimte toevoegen aan uw pc en grote
bestanden meenemen als u op reis gaat.
De installatie is heel eenvoudig: gewoon een USB-kabel aansluiten en u bent klaar.
De schijf krijgt stroom via de USB-kabel, zodat u geen externe voeding nodig heeft.
En de schijf wordt direct en automatisch herkend door Windows®. U hoeft dus niets
te installeren of te configureren. U kunt uw bestanden heel eenvoudig opslaan
door ze naar de Expansion te slepen.
Haal het maximale uit de indrukwekkende overdrachtssnelheden van USB 3.0
en sluit de schijf aan op een SuperSpeed USB 3.0-poort. USB 3.0 is achterwaarts
compatibel met USB 2.0.

DRAAGBARE SCHIJF

Specificaties
Retailverpakking

Afmeting van product

Afmeting van doos

Afmeting van omdoos

Afmeting van pallet

Lengte (mm)

117,00

140,00

178,00

1219

Breedte (mm)

80,00

103,00

138,00

1016

Hoogte (mm)

14,80

31,00

116,00

1099,00

Gewicht (kg)

0,17

0,26

1,15

390,41

Aantallen
Dozen per omdoos

4

Omdozen per pallet

320

Aantal palletlagen

8

Systeemvereisten
Besturingssysteem Windows® 8, Windows 7
SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of achterwaarts compatibel met USB 2.0-poorten met USB 2.0-overdrachtssnelheid)1
Wat zit er in de doos

1
2

Seagate Expansion-schijf

Beperkte garantie van 1 jaar (AMER)

USB 3.0-kabel van 45,72 cm

Beperkte garantie van 2 jaar (EMEA)

Snelstartgids

Beperkte garantie van 3 jaar (APAC)

Regio

Product

Capaciteit 2

Modelnummer

UPC-code

EAN-code

Multi-pack UPC

WW

Expansion draagbare schijf

500 GB

STEA500400

763649064863

7636490063411

10763649064860

WW

Expansion draagbare schijf

1 TB

STEA1000400

763649064870

7636490063428

10763649064877

WW

Expansion draagbare schijf

2 TB

STEA2000400

763649064887

7636490063435

10763649064884

Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
Eén gigabyte, of GB, is gelijk aan één miljard bytes, en één terabyte, of TB, is gelijk aan 1 biljoen bytes.
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