
   
 

             
          

           
       

         
          

         
        

        

        
  

      
       

    
      

  
       

         
     

          

         
           

     
        

        
         

Ổ cứng để bàn One Touch

Thông số sản phẩm

 

 

         

        

        

        

  

      

       

    

      

  

       

         

     

          

            

         

           

    

        

        

         

   

   

  

   

  

  

     

    

      

  

       

         

     

          

            

         

           

    

        

        

         

Ổ  cứng để  bàn Seagate One Touch Hub là giải pháp lưu trữ  hiệu quả 

với dung lượng lớn, lên tới 18TB và khả  năng mở  rộng kết nối  ưu việt 

với cổng USB-C và USB-A kép  ở  mặt trước. Với mã hóa AES-256, 

bảo  mật dữ  liệu bằng mật khẩu, kết nối chuẩn exFAT,  ổ  cứng giúp bạn

dễ  dàng mở  rộng dung lượng lưu trữ, truy cập dữ  liệu nhanh chóng 

bằng  máy tính Windows® hoặc Mac®.

Cổng USB-C và  USB-A kép  ở  mặt trước, hỗ  trợ  sạc và  kết nối 

các thiết bị  ngoại vi khác

Dung lượng cực lớn giúp bạn thoải mái lưu trữ  ảnh, video  và tài 

liệu làm việc

Bảo mật bằng mật khẩu với mã  hóa phần cứng chuẩn AES-256 

Chuẩn exFAT tương thích với Windows®  hoặc Mac®

Dịch vụ  phục hồi dữ  liệu Rescue Data Recovery Services1  trong 

ba năm

1 năm bản quyền phần mềm Mylio Create2

4 tháng bản quyền phần mềm Adobe Creative Cloud 

Photography (Photoshop và Lightroom)3

1 Dịch vụ phục hồi dữ liệu Rescue Data Recovery Services chỉ  được cung cấp tại một

số nước.

2 Xem trang www.mylio.com/terms-of-service/ để biết các điều khoản và chính sách

riêng tư hiện đang áp dụng. Có thể quy đổi trong quá trình đăng ký sản phẩm. Không 

khả dụng ở một số nước.

3 Bạn có thể quy đổi để sử dụng gói dịch vụ Adobe Creative Photography 4 tháng 

trong quá trình đăng ký sản phẩm. Phải quy đổi trong phạm vi thời gian một năm đăng

ký ổ cứng. Không khả dụng ở Trung Quốc. Xem danh sách liệt kê các nước ở  đây

https://adobe.ly/cc-countries. Cần có kết nối Internet và Adobe ID. Chỉ dành cho 

những người dùng từ 13 tuổi trở lên. Xem trang www.adobe.com/legal.html để biết 

các điều khoản và chính sách riêng tư hiện đang áp dụng.

www.adobe.com/legal.html


   

Specifications
Pallet DimensionsMaster Carton DimensionsBox DimensionsProduct DimensionsRetail Packaging

47.992 in/1,219 mm12.559 in/319 mm9.173 in/233 mm7.815 in/198.5 mmLength (in/mm)
40 in/1,016 mm8.819 in/224 mm8.74 in/222 mm5.114 in/129.9 mmWidth (in/mm)

45.669 in/1,160 mm9.252 in/235 mm3.071 in/78 mm1.783 in/45.3 mmDepth (in/mm)
890.712 lb/404.02 kg13.867 lb/6.29 kg3.285 lb/1.49 kg2.734 lb/1.24 kgWeight (lb/kg)

Quantities
4Boxes per Master Carton
60Master Cartons per Pallet
4Pallet Layers

System Requirements
 

What's Included

ColourCapacityModel NumberRegion Limited Warranty
(years)

NotesMulti-Pack UPCEAN CodeUPC Code

1076364916942836606190421287636491694212Black4 TBSTLC4000400AMER Includes Rescue3

1076364916943536606190421357636491694382Black6 TBSTLC6000400AMER Includes Rescue3

1076364916944236606190421427636491694452Black8 TBSTLC8000400AMER Includes Rescue3

1076364916945936606190421597636491694522Black10 TBSTLC10000400AMER Includes Rescue3

1076364916946636606190421667636491694692Black12 TBSTLC12000400AMER Includes Rescue3

1076364916947336606190421737636491694762Black14 TBSTLC14000400AMER Includes Rescue3

1076364916948036606190421807636491694832Black16 TBSTLC16000400AMER Includes Rescue3

1076364916949736606190421977636491694902Black18 TBSTLC18000400AMER Includes Rescue3

1076364916942836606190421287636491694212Black4 TBSTLC4000400EMEA Includes Rescue3

1076364916943536606190421357636491694382Black6 TBSTLC6000400EMEA Includes Rescue3

1076364916944236606190421427636491694452Black8 TBSTLC8000400EMEA Includes Rescue3

1076364916945936606190421597636491694522Black10 TBSTLC10000400EMEA Includes Rescue3

1076364916946636606190421667636491694692Black12 TBSTLC12000400EMEA Includes Rescue3

1076364916947336606190421737636491694762Black14 TBSTLC14000400EMEA Includes Rescue3

1076364916948036606190421807636491694832Black16 TBSTLC16000400EMEA Includes Rescue3

1076364916949736606190421977636491694902Black18 TBSTLC18000400EMEA Includes Rescue3

1076364916942836606190421287636491694213Black4 TBSTLC4000400APAC Includes Rescue3

1076364916943536606190421357636491694383Black6 TBSTLC6000400APAC Includes Rescue3

1076364916944236606190421427636491694453Black8 TBSTLC8000400APAC Includes Rescue3

1076364916945936606190421597636491694523Black10 TBSTLC10000400APAC Includes Rescue3

1076364916946636606190421667636491694693Black12 TBSTLC12000400APAC Includes Rescue3

1076364916947336606190421737636491694763Black14 TBSTLC14000400APAC Includes Rescue3

1076364916948036606190421807636491694833Black16 TBSTLC16000400APAC Includes Rescue3

1076364916949736606190421977636491694903Black18 TBSTLC18000400APAC Includes Rescue3

1 Reformatting may be required for use with Time Machine

2 Compatibility may vary depending on user’s hardware configuration and operating system.

3 Rescue Data Recovery Services not available in all countries.
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BẢO VỆ BẰNG MẬT KHẨU

Tương thích với hầu hết các hệ điều hành Windows và macOS. Truy cập trang

seagate.com/os để biết thêm chi tiết1,2 

Có cổng USB 3.0 (đáp ứng yêu cầu tốc độ truyền USB 3.0)

    

 
  
  

Thiết bị  lưu trữ  để bàn  Seagate® One Touch với mật khẩu
Cáp USB 3.0 18-inch (45,72 cm)

Hướng dẫn sử  dụng nhanh

Phần mềm sao lưu Toolkit (tải về  từ  trang web)

Dịch vụ  phục hồi dữ  liệu Rescue Data Recovery Services

1 năm bản quyền phần mềm Mylio Create3

4 tháng bản quyền phần mềm Adobe Creative Cloud Photography (Photoshop và Lightroom)4
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