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Bảng dữ kiện

Một chút tốc độ. Mọi thứ bạn cần.

Nhỏ, nhanh và luôn sẵn sàng cho di chuyển, Seagate® Expansion SSD là ổ đĩa sao lưu USB 
3.0 bắt mắt dành cho máy tính Windows® hay Mac® của bạn. Siêu nhẹ, dễ dàng trượt vào 
trong túi của bạn mà không ai kịp nhìn. Không chỉ dễ dàng, nó còn giúp bạn truyền các tập 
tin thật đơn giản - kéo, thả, xong. Tận hưởng không gian lên tới 1 TB để lưu trữ vô số hình 
ảnh và hiệu năng cao giúp truyền phát nhanh chóng các video lưu trữ trực tiếp tới máy tính 
của bạn.

•       Siêu nhỏ gọn, nhẹ và đủ nhỏ để cất vừa trong túi áo ngực của bạn gần như không 
trọng lượng

•       Dễ dàng kéo thả các hình ảnh và video vào ổ đĩa của bạn. Ngoài ra còn cho phép 
truyền phát video ngay từ ổ đĩa

•       Tận dụng được lợi thế bền bỉ của SSD và tốc độ truyền dữ liệu lên tới 400 MB/s

•       Hoạt động cả với Windows và Mac mà không cần phải định dạng lại. Cần định dạng lại 
khi sử dụng với Time Machine®

•       Tận hưởng sự an tâm lâu dài với chế độ bảo hành 3 năm.



Đặc tính kỹ thuật

Chi tiết đóng gói Kích thước sản phẩm Kích thước hộp Kích thước thùng các-tông chính Kích thước pa-lét

Dài (in / mm) 2,953 in / 75 mm 5,748 in / 146 mm 6,85 in / 174 mm 47,992 in / 1219 mm

Rộng (in / mm) 2,185 in / 55,5 mm 4,114 in / 104,5 mm 4,803 in / 122 mm 40 in / 1016 mm

Sâu (in / mm) 0,394 in / 10 mm 1,161 in / 29,5 mm 4,291 in / 109 mm 44,527 in / 1131 mm

Trọng lượng (lb / kg) 0,143 lb / 0,065 kg 0,289 lb / 0,131 kg 1,42 lb / 0,644 kg 869,856 lb / 394,56 kg

Số lượng

Số hộp trên thùng các-tông chính 4

Số thùng các tông chính trên pa-lét 360

Số lớp pa-lét 8

Vùng Số hiệu sản phẩm Dung lượng Màu Bảo hành (năm) Mã UPC Mã EAN Multi-Pack UPC

WW STJD500400 500 GB Màu đen 3 763649138526 3660619407552 10763649138523

WW STJD1000400 1 TB Màu đen 3 763649138540 3660619407576 10763649138547

Yêu cầu hệ thống Bao gồm

•  Windows® 7 trở lên hoặc Mac OS® X 10.12 hoặc hệ điều hành phiên bản cao hơn1,2

•  Có cổng SuperSpeed USB 3.0 (đáp ứng cho tốc độ truyền dữ liệu USB 3.0 hay tương thích ngược với các cổng

•                                                                                                                               

USB 2.0 ở tốc độ tương ứng)

•  Seagate® Expansion SSD

•  Cáp USB 3.0 20 cm

•  Hướng dẫn sử dụng
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1 Có thể cần định dạng lại khi sử dụng với Time Machine®.
2 Khả năng tương thích có thể thay đổi phụ thuộc vào hệ điều hành và cấu hình phần cứng của người sử dụng.
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