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Bewezen ontwerp, nieuwe specificaties. Met universele
compatibiliteit.

USB-C-aansluiting voor de nieuwste generatie computers
Tot 10 TB capaciteit om immense hoeveelheden foto's,
beeldmateriaal en bestanden te beschermen
Snelheden tot 240 MB/s1 voor al uw workflows
Seagate® BarraCuda® Pro-schijf van Enterprise-klasse voor
toonaangevende prestaties en betrouwbaarheid
USB 3.0 voor universele compatibiliteit, voor Mac en pc
Aluminium behuizing uit één stuk voor minder geluid en trillingen
Inclusief toonaangevende beperkte garantie van 5 jaar met Rescue-
gegevensherstelservice
Inclusief lidmaatschap van 1 maand op het Adobe® Creative
Cloud® All Apps-abonnement
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Productoverzicht

De essentiële uitbreiding van SSD-gebaseerde laptops en alles-in-één
computers met beperkte opslagcapaciteit, de nieuwste d2 USB-C-
desktopschijf breidt de capaciteit enorm uit tot 10 TB, voor professionele,
creatieve toepassingen die veel bandbreedte vereisen. De LaCie® d2
Professional presteert perfect op Macs en pc's en is ook uitgerust met
Seagate BarraCuda Pro-schijven van bedrijfsklasse, voor
toonaangevende prestaties en betrouwbaarheid.

Veelzijdig gebruik

Digitale bibliotheekopslag: dankzij de enorme capaciteit en hoge
snelheden is dit een buitengewoon product voor het opslaan en
raadplegen van een grote RAW Adobe® Lightroom®-bibliotheek.
Overdracht van beeldmateriaal: door de uitstekende prestaties,
enorme capaciteit, universele compatibiliteit en een duurzame
behuizing kunnen gebruikers uren aan RAW-videobeelden
transporteren en vervolgens snel overbrengen naar een RAID-back-
upapparaat of server.
Opslag van eindprojecten: dankzij de uitstekende prestaties en de
toonaangevende capaciteit in de sector, is de LaCie d2
Professional een uitstekende oplossing voor het opslaan van
voltooide projecten.

1 Deze overdrachtssnelheden werden behaald via een AJA System Test, waarbij de
schijf was aangesloten op een Mac-computer.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 7,421 in/188,5 mm 4,724 in/120 mm 19,488 in/495 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 2,362 in/60 mm 7,087 in/180 mm 14,842 in/377 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 5,118 in/130 mm 9,449 in/240 mm 8,346 in/212 mm 47,362 in/1.203 mm
Gewicht (lb/kg) 3,086 lb/1,4 kg 3,527 lb/1,6 kg 23,589 lb/10,7 kg 722,455 lb/327,7 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 6
Omdozen per pallet 30
Aantal palletlagen 5

Systeemvereisten

Computer met een USB-C-, USB 3.0- of USB 2.0-poort
Nieuwste versie van Mac OS® 10.12 of hoger / nieuwste versie van Windows 10
of hoger
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie® d2 Professional
USB-C-kabel (USB 3.1, 5 Gb/s)
Kabel USB-C naar USB-A
Externe voeding
Snelle installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

Wereldwijd STHA4000800 4 TB 5 763649127407 3660619403950 10763649127404
Wereldwijd STHA6000800 6 TB 5 763649127414 3660619403967 10763649127411
Wereldwijd STHA10000800 10 TB 5 763649127421 3660619403974 10763649127428
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AZIË/OCEANIË Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65-6485-3888

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA Seagate Technology SAS 16–18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk, +33 1-4186 10 00

NOORD- EN ZUID-AMERIKA Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, Californië 95014, Verenigde Staten, +1 408-658-1000

© 2018 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, LaCie en het LaCie-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Seagate
Technology LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen. BarraCuda is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Seagate Technology LLC of een van haar
partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe, Creative Cloud en Lightroom zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve
eigenaren. Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één gigabyte, of GB, voor één miljard bytes, en één terabyte, of TB, voor duizend miljard bytes. Het
besturingssysteem van uw computer kan een andere meeteenheid gebruiken en een lagere capaciteit melden. Daarnaast wordt een deel van de weergegeven capaciteit
gebruikt voor de indeling van de schijf en andere functies, waardoor het niet beschikbaar is voor gegevensopslag. De werkelijke overdrachtssnelheden kunnen verschillen,
en zijn afhankelijk van de gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface en schijfcapaciteit. Seagate behoudt zich het recht voor productaanbiedingen
of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. DS1987.1-1806NL
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