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Gegevensoverzicht

Belangrijkste kenmerken

Innovatieve opslag met dockingstation
Tot 16 TB opslagruimte voor de desktop
Overdrachtssnelheden tot wel 240 MB/s
Seagate® IronWolf® Pro Enterprise harde schijven (7200 RPM)
USB-hub, SD- en CompactFlash-kaartsleuven
DisplayPort 1.4-videouitgang voor 4K-monitors
Unieke stroomdoorgeef- en stroomvoorzieningsfunctie
Twee Thunderbolt™ 3-poorten voor serieschakeling
USB-compatibiliteit voor pc en Mac®

LaCie® Toolkit-softwaresuite
Inclusief beperkte garantie van 5 jaar met Rescue-
gegevensherstelservices

design by neil poulton

Productoverzicht

De LaCie 1big Dock is een Thunderbolt 3-opslaghub waarmee u
bestanden rechtstreeks kunt overzetten via ingebouwde CF- en SD-
kaartsleuven. U kunt er ook twee 4K-beeldschermen op aansluiten en
apparaten in serie schakelen via de USB-C- en USB 3.0-poorten. Het
apparaat laadt ook laptops op met tot wel 70 W vermogen — allemaal via
één kabel. Sterker nog, deze dock heeft ook een geavanceerd
koelingsontwerp en een verwisselbare schijf van Enterprise-kwaliteit voor
nog meer betrouwbaarheid. Langere betrouwbaarheid

Het epicentrum van 4K-workflows

Opslaan. Docken. Opladen. Bewaar HR-beeldmateriaal, dock
randapparaten en laad een laptop op
5-in-1 docking inclusief CF- en SD-kaartsleuven, DisplayPort, twee
Thunderbolt 3-poorten
De IronWolf Pro Enterprise harde schijf biedt de beste snelheid en
betrouwbaarheid in zijn klasse
Opladen. Laad snel op tot wel 70 W met de unieke
stroomdoorgeeffunctie
Rescue-plan voor gegevensherstelservices van 5 jaar
Inclusief lidmaatschap van 1 maand voor het Adobe® Creative
Cloud® All Apps-plan1

1 Te verzilveren tijdens de productregistratie tot de vervaldatum. Internetverbinding en
Adobe ID vereist. Uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Ga naar
www.adobe.com/legal.html voor de voorwaarden en het privacybeleid. Niet in alle landen
verkrijgbaar.

www.adobe.com/legal.html
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 4,646 in/118 mm 5,63 in/143 mm 11,732 in/298 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 2,217 in/56,3 mm 11,89 in/302 mm 12,441 in/316 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 8,543 in/217 mm 9,449 in/240 mm 10,236 in/260 mm 46,535 in/1.182 mm
Gewicht (lb/kg) 3,748 lb/1,7 kg 7,275 lb/3,3 kg 15,653 lb/7,1 kg 761,697 lb/345,5 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 2
Omdozen per pallet 48
Aantal palletlagen 4

Systeemvereisten

Computer met een Thunderbolt™ 3-, 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® 1big Dock
Thunderbolt 3-kabel (40 Gb/s)
USB 3.0-kabel
Externe voeding
Snelle-installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

WW STHS4000800 4 TB 5 763649133927 3660619406593 10763649133924 Schijf van
Enterprise-klasse

WW STHS8000800 8 TB 5 763649133934 3660619406609 10763649133931 Schijf van
Enterprise-klasse

WW STHS16000800 16 TB 5 763649139783 3660619408009 10763649139780 Schijf van
Enterprise-klasse
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© 2020 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, LaCie en het LaCie-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Seagate Technology LLC of een van zijn partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. IronWolf is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Seagate Technology LLC of een van haar partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe en Creative Cloud zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van
Intel Corporation in de VS 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 dit 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. DS2027.2-2005NL
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