
    
  

Kích cỡ nhỏ gọn. Tốc độ phi thường.

Tăng tốc hiệu năng và lưu lại những khoảnh khắc thư giãn của bạn với
One Touch SSD. Tốc độ lên đến 1.030 MB/s1 giúp truyền các tập tin lớn
mà không bị trễ. Ngoài ra còn có thêm một ứng dụng Android để sao lưu
các hình ảnh và video; giúp giải phóng không gian chứa cho thiết bị, bổ
sung dung lượng lên tới 2 TB và lưu giữ tập tin một cách tiện dụng nhờ
khả năng hoạt động dễ dàng cả với Windows và Mac thông qua giao diện
USB-C cắm là chạy. Kích thước nhỏ gọn và kiểu dáng thời trang, hoạt
động liền mạch – mọi lúc mọi nơi.

Tập tin lớn? Không thành vấn đề – dễ dàng truyền tập tin nhanh
chóng và làm việc trơn tru trực tiếp ngay trên ổ cứng này nhờ tốc độ
lên đến 1.030 MB/s
Dung lượng lên đến 2 TB giúp lưu giữ toàn bộ phim, ảnh và tập tin
của bạn ở cùng một nơi
Dễ dàng di chuyển hình ảnh và video bằng ứng dụng sao lưu
Android đi kèm – giúp giải phóng không gian chứa cho thiết bị của
bạn
Tương thích dễ dàng với Windows®, Mac® và Android™ nhờ khả
năng kết nối nhanh chóng bằng cả giao diện USB-C lẫn USB C-to-
A
Thiết kế tối giản bắt mắt tôn thêm cho máy tính xách tay của bạn, có
các màu đen, trắng và xanh dương
Mỏng nhẹ giúp bạn mang theo các tập tin của mình mọi lúc mọi nơi
Là một thiết bị lưu trữ được thiết kế mạnh mẽ, bền bỉ và chống va
đập để chịu được những tác động của phong cách sống năng động
- chỉ việc bỏ nó vào túi của bạn và lên đường
Phần mềm nhân bản cho phép bạn truy cập tập tin một cách liền
mạch và thực hiện đồng bộ trên nhiều thiết bị
Sao lưu nhanh chóng nhờ phần mềm Seagate Toolkit với các tùy
chọn sao lưu theo yêu cầu và sao lưu theo lịch trình dễ sử dụng

1 Tốc độ dữ liệu thực có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động và các yếu tố
khác, chẳng hạn như dung lượng của ổ cứng và loại giao diện mà bạn dùng.
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Specifications
Retail Packaging Product Dimensions Box Dimensions Master Carton Dimensions Pallet Dimensions
Length (in/mm) 0,417in/10,6mm 1,28in/32,5mm 5,591in/142mm 47,992in/1.219mm
Width (in/mm) 1,969in/50mm 4,114in/104,5mm 4,528in/115mm 40in/1.016mm
Depth (in/mm) 2,756in/70mm 5,787in/147mm 6,614in/168mm 44,921in/1.141mm
Weight (lb/kg) 0,163lb/0,074kg 0,317lb/0,144kg 1,473lb/0,668kg 658,212lb/298,56kg
Quantities
Boxes per Master Carton 4
Master Cartons per Pallet 420
Pallet Layers 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

 
What's Included

Seagate® One Touch SSD
Cáp USB-C
Cáp USB C-to-A
Hướng dẫn sử dụng
Tải về phần mềm Toolkit với Sync Plus
Gói dịch vụ Mylio Create 1 năm3

Gói dịch vụ Adobe® Creative Cloud® Photography 4 tháng4

Region Model Number Capacity Color Limited Warranty
(years)

UPC Code EAN Code Multi-Pack UPC

WW STKG500400 500GB Black 3 763649160831 3660619040605 10763649160838
WW STKG500401 500GB Silver 3 763649160848 3660619040612 10763649160845
WW STKG500402 500GB Blue 3 763649160855 3660619040629 10763649160852
WW STKG1000400 1TB Black 3 763649160862 3660619040636 10763649160869
WW STKG1000401 1TB Silver 3 763649160879 3660619040643 10763649160876
WW STKG1000402 1TB Blue 3 763649160886 3660619040650 10763649160883
WW STKG2000400 2TB Black 3 763649160893 3660619040667 10763649160890
WW STKG2000401 2TB Silver 3 763649160909 3660619040674 10763649160906
WW STKG2000402 2TB Blue 3 763649160916 3660619040681 10763649160913

1 Có thể 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 Xem trang www.mylio.com/terms-of-service/ để biết các điều khoản và chính sách riêng tư hiện đang áp dụng. Không khả dụng ở một số nước. 
4 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. Không khả dụng ở một số nước.
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và các chức năng khác nên sẽ không còn khả dụng cho lưu trữ dữ liệu. Tốc độ dữ liệu thực có thể thay đổi phụ thuộc vào môi trường hoạt động và các yếu tố khác, chẳng
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