DRAAGBARE SCHIJF
Gegevensblad

Gegevensopslag in stijl Elegante, eenvoudige back-up voor uw pc,
Mac en mobiele apparaten
De Seagate® Backup Plus Ultra Slim Portable Drive is een van de dunste en
fraaiste draagbare harde schijven. Deze combinatie van stijl en opslag is
beschikbaar in oogverblindende gouden en platina kleuren en past gemakkelijk in
uw rugzak, samen met al uw andere benodigdheden. Deze 9,6mm dunne schijf
doet geen concessies aan zijn capaciteit, met opties voor 1 en 2TB. Neem uw
belangrijkste bestanden mee op pad.
Dankzij snelle USB 3.0- en 2.0-verbindingen beschikt u over plug-and-playfunctionaliteit op uw pc. De schijf is geformatteerd voor Windows computers –
installeer het meegeleverde NTFS-stuurprogramma voor Mac® op uw Maccomputer, en u kunt de schijf op zowel de pc als Mac gebruiken zonder opnieuw
te hoeven formatteren.
Via de downloadbare Seagate Dashboard-software beschikt u over tools
waarmee u back-ups kunt maken van lokale gegevens, mobiele gegevens,
gegevens in de cloud en gegevens in sociale media. Voer met één klik een backup uit of plan een automatisch back-upschema om uw bestanden te beschermen
in uw Backup Plus draagbare schrijf wanneer het u uitkomt. Installeer de gratis
Seagate Mobile Backup-app op een mobiel iOS- of Android-apparaat om een
back-up van alle foto's en videoclips van het apparaat naar uw externe schijf of de
cloud te maken.
De Backup Plus Ultra Slim draagbare schijf is inclusief 200 GB aan cloudopslag
met OneDrive® waarmee u 2 jaar profiteert van extra bescherming en mobiel
toegang hebt tot uw belangrijkste bestanden.1 Back-up in de cloud met behulp
van de OneDrive-client of Seagate Dashboard. Extra mogelijkheden voor
connectiviteit met de cloud zijn beschikbaar voor Google Drive en Dropbox, en
voor back-up van sociale media voor uw Facebook- en Flickr-accounts.
1 OneDrive-service beschikbaar gedurende 2 jaar na activering. Moet op 30 juni 2017 geactiveerd zijn. Niet
in alle landen verkrijgbaar.

DRAAGBARE SCHIJF
Specificaties
Retailverpakking

Afmeting van product

Afmeting van doos

Afmetingen van omverpakking

Afmeting van pallet

Lengte (in/mm)

4.47/113.5

5.79/147

6.81/173

40.00/1016

Breedte (in/mm)

2.99/76

4.11/104.5

5.24/133

47.99/1219

Diepte (in/mm)

0.38/9.6

1.28/32.5

4.17/106

44.29/1125

Gewicht (lb/kg)

0.30/0.135

0.49/0.22

2.21/1.003

756.76/343.26

Aantallen
Dozen per omdoos

4

Omdozen per pallet

320

Aantal palletlagen

8

Systeemvereisten

Wat er meegeleverd wordt
Backup Plus Ultra Slim draagbare schijf

Besturingssysteem Mac OS ® X 10.7 of hoger of Windows® 7 of hoger1,2
SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of

USB 3.0-kabel van 18-inch (45.72cm)
Snelstartgids

achterwaarts compatibel met USB 2.0-poorten met USB 2.0-

Seagate Dashboard-back-upsoftware 3

2

overdrachtssnelheid)

Systeemvereisten voor Seagate Mobile Backup-app: iOS 7 of later, Android 2.3

2-jarig abonnement voor 200GB aan OneDrive ®-cloudopslag (moet op 30 juni

of later

2017 geactiveerd zijn. Mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar3

Softwarevereisten voor Lyve: Mac OS X 10.9 of hoger, Android 4.1 of hoger3

NTFS-stuurprogramma voor Mac3
Beperkte garantie

Regio

Modelnummer

Capaciteit

Kleur

EAN-code

Multi-pack UPC

EMEA

STEH1000201

1 TB

Goud

24

7636490076916

10763649089597

EMEA

STEH1000200

1 TB

Platinum

24

7636490071935

10763649073381

EMEA

STEH2000201

2 TB

Goud

24

7636490076923

10763649089603

EMEA

STEH2000200

2 TB

Platinum

24

7636490071966

10763649073411

(maanden)

1 Moet mogelijk opnieuw worden geformatteerd voor Mac-computers
2 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker
3 Internetverbinding vereist
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