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Belangrijkste kenmerken

Overdrachtssnelheden tot wel 2800 MB/s
Seagate® FireCuda® SSD-opslagcapaciteit tot wel 4 TB
Innovatief koelingsontwerp voor optimale prestaties
USB-hub, SD-, CFast 2.0- en CFexpress-kaartsleuven
DisplayPort 1.4-videouitgang voor 4K-monitors
Unieke stroomdoorgeef- en stroomvoorzieningsfunctie
Twee Thunderbolt™ 3-poorten voor serieschakeling
LaCie® Toolkit-softwaresuite
Inclusief beperkte garantie van 5 jaar met Rescue-
gegevensherstelservices

design by neil poulton

Productoverzicht

Filmmakers en Digital Imaging Technicians (DIT's) in de loopgraven van
8K- videoproductie vertrouwen op de 1big Dock SSD Pro, een
Thunderbolt 3-opslaghub met hoge NVMe™ SSD-snelheden tot 2800
MB/s, CFast 2.0-, CFexpress- en SD-kaartsleuven om bestanden van
bioscoopniveau rechtstreeks te kopiëren, een DisplayPort 1.4-uitgang
voor professionele 4K-monitors, plus een USB-hub om op te laden, te
docken en in serie te schakelen. Met zijn professionele NVMe SSD en
zelfkoelend ontwerp is de 1big Dock de ideale combinatie van langdurige
betrouwbaarheid en geoptimaliseerde prestaties.

Bundel de krachten van uw 8K-studio

Opslaan. Docken. Opladen. Sla 6K- tot 8K-beeldmateriaal op, dock
randapparaten en laad tegelijk een laptop op
5-in-1 docking, met SD-, CFast 2.0- en CFexpress-kaartsleuven,
DisplayPort en twee Thunderbolt 3-poorten
NVMe SSD-snelheden: Seagate FireCuda biedt
overdrachtssnelheden tot 2800 MB/s
Opladen. Laad snel op tot wel 70 W met de unieke
stroomdoorgeeffunctie
Rescue-plan voor gegevensherstelservices van 5 jaar
Inclusief lidmaatschap van 1 maand voor het Adobe® Creative
Cloud® All Apps-plan1

1 Te verzilveren tijdens de productregistratie tot de vervaldatum. 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.

www.adobe.com/legal.html
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 4,646 in/118 mm 5,63 in/143 mm 11,732 in/298 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 2,217 in/56,3 mm 11,89 in/302 mm 12,441 in/316 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 8,543 in/217 mm 9,449 in/240 mm 10,236 in/260 mm 46,535 in/1.182 mm
Gewicht (lb/kg) 2,866 lb/1,3 kg 6,393 lb/2,9 kg 13,669 lb/6,2 kg 671,969 lb/304,8 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 2
Omdozen per pallet 48
Aantal palletlagen 4

Systeemvereisten

Computer met een Thunderbolt™ 3-poort
Nieuwste versie van Mac OS® 10.14 of hoger / nieuwste versie van Windows 10
of hoger
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie® 1big Dock SSD Pro
Thunderbolt 3-kabel (40 Gb/s)
Externe voeding
Snelle-installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

WW STHW2000800 2 TB 5 763649134412 3660619406821 10763649134419 NVMe SSD
WW STHW4000800 4 TB 5 763649134429 3660619406838 10763649134426 NVMe SSD

LACIE.COM

© 2020 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, LaCie en het LaCie-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Seagate Technology LLC of een van zijn partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. FireCuda is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Seagate Technology LLC of een van haar partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe en Creative Cloud zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van
Intel Corporation in de VS en/of andere landen. Het woordmerk NVMe en/of het designmerk NVMExpress zijn handelsmerken van NVMExpress, Inc. Alle overige
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaar. Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één gigabyte, of GB voor
één miljard bytes, en één terabyte, of TB, voor duizend miljard bytes. Het besturingssysteem van uw computer kan een andere meeteenheid gebruiken en een lagere
capaciteit melden. Daarnaast wordt een deel van de weergegeven capaciteit gebruikt voor de indeling van de schijf en andere functies, waardoor dit niet beschikbaar is voor
gegevensopslag. De werkelijke overdrachtssnelheden kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface en
schijfcapaciteit. Seagate behoudt zich het recht voor productaanbiedingen of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. DS2028.4-2005NL
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