KRACHTIGE EXTERNE NVMe™ SSD
VOOR GAMING
Gegevensoverzicht

Geef uw games een boost in de gloed van pure kracht.
Profiteer van minder vertragingen en meer actie met de Seagate®
FireCuda® Gaming SSD, een draagbare USB-C-schijf die opstart-, laaden opslagtijden versnelt met de geavanceerde USB 3.2 Gen 2×2technologie, die een ruimte van 2 TB biedt voor een enorme
gamebibliotheek en die met zijn industrieel design en instelbare RGBledverlichting van elke gaminginstallatie een eyecatcher maakt.

Belangrijkste voordelen
Profiteer optimaal van de beste SSD-technologie in zijn klasse
Vertrouw op overdrachtssnelheden tot wel 2000 MB/s
Stel de kleuren en lichtpatronen van de RGB-verlichting in vanuit de
meegeleverde Seagate Toolkit-software
Geniet van een design dat mooi aansluit bij topgaminginstallaties
Sla een enorme bibliotheek van games en content op met tot wel 2
TB capaciteit
Neem uw games mee en speel waar u maar wilt
Makkelijk mee te nemen en handig in gebruik; geen externe
voedingskabel vereist

KRACHTIGE EXTERNE NVMe ™ SSD VOOR GAMING

Specificaties
Retailverpakking

Afmeting van product

Afmeting van doos

Afmetingen van omverpakking

Lengte (in/mm)

0,394 in/10 mm

1,28 in/32,5 mm

6,811 in/173 mm

Afmeting van pallet
40 in/1.016 mm

Breedte (in/mm)

2,067 in/52,5 mm

4,114 in/104,5 mm

5,236 in/133 mm

47,992 in/1.219 mm

Diepte (in/mm)

4,11 in/104,4 mm

5,787 in/147 mm

4,173 in/106 mm

44,134 in/1.121 mm

Gewicht (lb/kg)

0,22 lb/0,1 kg

0,441 lb/0,2 kg

2,205 lb/1 kg

758,39 lb/344 kg

Aantallen
Dozen per omdoos

4

Omdozen per pallet

320

Aantal palletlagen

8

Systeemvereisten

Wat er meegeleverd wordt

Computer met een USB-C-poort

Seagate® FireCuda® Gaming SSD

Nieuwste versie van Mac OS® 10.12 of recentere versie / nieuwste versie van

USB-C-kabel

Windows® 7 of recentere versie

Snelle-installatiegids

Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen
Beperkte garantie

Regio

Modelnummer

Capaciteit

UPC-code

EAN-code

Multi-pack UPC

WW

STJP500400

500 GB

5

763649142899

8719706023696

10763649142896

WW

STJP1000400

1 TB

5

763649142905

8719706023702

10763649142902

WW

STJP2000400

2 TB

5

763649142936

8719706023733

10763649142933

(jaren)
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