
Ổ CỨNG DI ĐỘNG
Bảng thông số sản phẩm

Ổ cứng di động Seagate Expansion, bổ sung dung
lượng lưu trữ cho máy tính PC của bạn

Ổ cứng di động Seagate® Expansion™ nhỏ gọn và hoàn hảo cho nhu
cầu cơ động. Giúp bạn gia tăng không gian lưu trữ cho máy tính PC hoặc
Mac của mình ngay tức thì và đem theo các tập tin lớn trong khi di chuyển.

Thiết lập đơn giản và dễ dàng; bạn chỉ cần kết nối một sợi cáp USB là sử
dụng được ngay. Ổ cứng này được cấp nguồn từ cáp USB nên không cần
dùng nguồn điện ngoài. Hệ điều hành Windows® hoặc Mac tự động nhận
ổ cứng này, do vậy sẽ không cần phải cài đặt phần mềm hay cấu hình gì
thêm. Lưu tập tin thật dễ dàng - chỉ việc kéo-và-thả.

Đem lại lợi thế truyền dữ liệu tốc độ cao khi kết nối giao diện USB 3.0 của
ổ cứng với cổng USB 3.0.

Hơn nữa, Seagate Expansion còn đi kèm với dịch vụ phục hồi dữ liệu
Rescue Data Recovery Services1 giúp bạn yên tâm hơn.

1 Dịch vụ phục hồi dữ liệu Rescue Data Recovery Services chỉ được cung cấp tại một số
nước.
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Các đặc tính kỹ thuật
Dung lượng từ 2 TB trở xuống Kích thước sản phẩm Kích thước hộp Kích thước thùng các-tông chính Kích thước pa-lét
Dài (in / mm) 4,539 in / 115,3 mm 5,748 in / 146 mm 6,142 in / 156 mm 47,992 in / 1.219 mm
Rộng (in / mm) 3,15 in / 80 mm 4,134 in / 105 mm 5,472 in / 139 mm 40 in / 1.016 mm
Sâu (in / mm) 0,496 in / 12,6 mm 1,26 in / 32 mm 4,331 in / 110 mm 46,063 in / 1.170 mm
Trọng lượng (lb / kg) 0,351 lb / 0,159 kg 0,527 lb / 0,239 kg 2,399 lb / 1,088 kg 935,399 lb / 424,29 kg
Dung lượng từ 4 TB trở lên Kích thước sản phẩm Kích thước hộp Kích thước thùng các-tông chính Kích thước pa-lét
Dài (in / mm) 4,539 in / 115,3 mm 5,748 in / 146 mm 6,732 in / 171 mm 47,992 in / 1.219 mm
Rộng (in / mm) 3,15 in / 80 mm 4,134 in / 105 mm 6,142 in / 156 mm 40 in / 1.016 mm
Sâu (in / mm) 0,823 in / 20,9 mm 1,575 in / 40 mm 4,331 in / 110 mm 46,063 in / 1.170 mm
Trọng lượng (lb / kg) 0,567 lb / 0,257 kg 0,75 lb / 0,34 kg 3,219 lb / 1,46 kg 985,422 lb / 446,98 kg
Số lượng
Số hộp trên thùng các-tông
chính

4

Số thùng các-tông chính trên pa-
lét

384 (từ 2 TB trở xuống), 288 (từ 4 TB trở lên)

Số lớp pa-lét 6

System Requirements

Tương thích với hầu hết các hệ điều hành Windows và macOS. Truy cập trang
seagate.com/os để biết thêm chi tiết1,2

Cổng USB 3.0 (để đạt được tốc độ truyền USB 3.0)2

 
What's Included

Ổ cứng di động Seagate® Expansion
Cáp USB 3.0 18" (45,72 cm)
Hướng dẫn sử dụng nhanh
Bảo hành: Châu Mỹ - 1 năm; Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi - 2 năm; Châu Á
Thái Bình Dương - 3 năm
Dịch vụ phục hồi dữ liệu Rescue Data Recovery Services3

Region Model Number Capacity Color UPC Code EAN Code Multi-Pack UPC Notes

WW STKM1000400 1TB Black 763649160336 3660619040148 10763649160333
Bao gồm dịch vụ

Rescue3

WW STKM2000400 2TB Black 763649160473 3660619040247 10763649160470
Bao gồm dịch vụ

Rescue3

WW STKM4000400 4TB Black 763649160480 3660619040254 10763649160487
Bao gồm dịch vụ

Rescue3

WW STKM5000400 5TB Black 763649160497 3660619040261 10763649160494
Bao gồm dịch vụ

Rescue3

1 Cần định dạng lại khi sử dụng với Time Machine

2 Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành và cấu hình phần cứng của người sử dụng.

3 Dịch vụ phục hồi dữ liệu Rescue Data Recovery Services chỉ được cung cấp tại một số nước.
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