
SNELLE, DRAAGBARE USB-C SSD
Gegevensoverzicht

Opmerkelijk klein. Opmerkelijk snel.

Geef uw prestaties een snelheidsboost en boek sneller resultaten met de
One Touch SSD. Profiteer van snelheden tot 1030 MB/s1 om grote
bestanden zonder vertraging over te brengen. U beschikt zelfs over een
Android-app om back-ups te maken van foto's en video's, om ruimte op
het apparaat vrij te maken, en tot wel 2 TB capaciteit en eenvoudige plug-
and-playcompatibiliteit met Windows en Mac via USB-C om uw
bestanden altijd binnen handbereik te houden. Stijlvol en handig formaat
om mee te nemen. Werk voortaan vlot vanaf deze schijf, waar u ook bent.

Grote bestanden? Geen probleem. Zet snel bestanden over en werk
vlot vanaf de schijf met snelheden tot 1030 MB/s
Met opslagcapaciteiten tot wel 2 TB kunt u al uw bestanden, films
en foto's op één plek bijhouden
Gebruik de meegeleverde Android-app voor back-ups om in alle
eenvoud foto's en video's over te zetten en zo ruimte vrij te maken
op uw apparaat
Snel aan te sluiten via USB-C en USB-C-naar-USB-A, en meteen
geschikt voor Windows®, Mac® en Android™

Het stijlvolle, minimalistische design sluit mooi aan bij uw laptop, en
is verkrijgbaar in zwart, wit of blauw
Licht en handig meeneemformaat, om uw bestanden overal mee
naartoe te nemen
Het robuuste, schokbestendige design biedt een duurzame
opslagoplossing die bestand is tegen de harde
gebruiksomstandigheden van een actieve levensstijl. Gooi de schijf
in uw handtas of rugzak en trek erop uit
De mirroringsoftware voor bestanden biedt u naadloze toegang tot
bestanden en synchronisatie met meerdere apparaten
Maak in alle eenvoud back-ups met de gebruiksvriendelijke
Seagate Toolkit-software voor on-demand en geplande back-ups

1 De werkelijke overdrachtssnelheden kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de
gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface en schijfcapaciteit.



SNELLE, DRAAGBARE USB-C SSD

Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 0,417 in/10,6 mm 1,28 in/32,5 mm 5,591 in/142 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 1,969 in/50 mm 4,114 in/104,5 mm 4,528 in/115 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 2,756 in/70 mm 5,787 in/147 mm 6,614 in/168 mm 44,921 in/1.141 mm
Gewicht (lb/kg) 0,163 lb/0,074 kg 0,317 lb/0,144 kg 1,473 lb/0,668 kg 658,212 lb/298,56 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 4
Omdozen per pallet 420
Aantal palletlagen 6

Systeemvereisten

Compatibel met de meeste Windows- en macOS-systemen. Bezoek
seagate.com/os voor meer informatie.1,2

 
Wat er meegeleverd wordt

Seagate® One Touch SSD
USB-C-kabel
USB-C-naar-USB-A-kabel
Snelstartgids
Downloadbare Toolkit-software met Sync Plus
Mylio Create-plan van 1 jaar3

Adobe® Creative Cloud®-fotografielidmaatschap van 4 maanden4

Regio Modelnummer Capaciteit Kleur Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

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

1 Opnieuw formatteren is mogelijk wel vereist voor gebruik met Time Machine®.
2 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
3 Ga naar www.mylio.com/terms-of-service/ voor de voorwaarden en het privacybeleid. Niet in alle landen verkrijgbaar. 
4 Internetverbinding en Adobe ID vereist. Uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Ga naar www.adobe.com/legal.html voor de voorwaarden en het privacybeleid. Niet in
alle landen verkrijgbaar.
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