DESKTOPSCHIJF MET
GEÏNTEGREERDE USB-HUB
Gegevensblad

Maak eenvoudig back-ups met de geïntegreerde USB
3.0-hub, beheer uw apparaten en laad ze op
Met de Seagate® Backup Plus Hub-schijf optimaliseert u uw externe
opslag met eenvoudig te maken back-ups van bestanden voor uw
computers en mobiele apparaten. Met de slimme USB-hub kunt u uw
apparaten beheren en opladen via USB.
Dankzij snelle USB 3.0- en 2.0-verbindingen beschikt u over plug-andplay-functionaliteit op uw pc. De schijf is geformateerd voor Windowscomputers. Installeer het meegeleverde NTFS-stuurprogramma voor
Mac® op uw Mac-computer. U kunt vervolgens de schijf uitwisselen
tussen Windows- en Mac-computers zonder de schijf te hoeven
formatteren.1
De twee intelligente USB 3.0-poorten aan de voorzijde breiden de
functionaliteit van uw schijf uit door u de mogelijkheid te bieden om twee
externe apparaten op te laden en aan te sluiten, zoals uw telefoon, tablet
of camera - zelfs als uw computer uit of op standby staat.
Maak een back-up van uw favoriete bestanden, foto's en video's op uw pc
met behulp van de back-upsoftware van Seagate die u kunt downloaden.
Maak met één klik een back-up of plan een geautomatiseerde back-up
om uw bestanden te beschermen op uw Backup Plus Hub-schijf.
1 Formatteren voor Time Machine-back-up is vereist.
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Specificaties
Retailverpakking

Afmeting van product

Afmeting van doos

Afmetingen van omverpakking

Lengte (in/mm)

4,646 in/118 mm

8,78 in/223 mm

11,299 in/287 mm

Afmeting van pallet
40 in/1.016 mm

Breedte (in/mm)

1,614 in/41 mm

9,134 in/232 mm

9,173 in/233 mm

47,992 in/1.219 mm

Diepte (in/mm)

7,799 in/198,1 mm

2,756 in/70 mm

9,016 in/229 mm

45,157 in/1.147 mm

Gewicht (lb/kg)

2,341 lb/1,062 kg

3,527 lb/1,6 kg

14,947 lb/6,78 kg

996,578 lb/452,04 kg

Aantallen
Dozen per omdoos

4

Omdozen per pallet

64

Aantal palletlagen

4

Systeemvereisten

Wat er meegeleverd wordt
1,2

Besturingssysteem Windows® 7 of hoger, of Mac OS® X 10.10 of hoger
SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of

Seagate® Backup Plus Hub-schijf
USB 3.0-kabel (1,2 m)

achterwaarts compatibel met USB 2.0-poorten met USB 2.0-

Back-upsoftware van Seagate 3

overdrachtssnelheid)2

Stroomadapter
Snelstartgids
NTFS-stuurprogramma voor Mac3

Regio

Modelnummer

Capaciteit

Beperkte garantie (jaren)

EAN-code

Multi-pack UPC

EMEA

STEL4000200

4 TB

2

763649082782

10763649095468

EMEA

STEL6000200

6 TB

2

0763649081136

10763649093815

EMEA

STEL8000200

8 TB

2

0763649081143

10763649093822

EMEA

STEL10000400

10 TB

2

3660619403240

10763649123987

1 Moet mogelijk opnieuw worden geformatteerd voor Mac-computers.
2 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
3 Internetverbinding vereist.
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