
DRAAGBARE SCHIJF
Gegevensoverzicht

Seagate Expansion draagbare schijf, extra opslagruimte
voor uw pc

De Seagate® Expansion is een compacte, draagbare schijf die perfect is
voor onderweg. U kunt direct extra opslagruimte toevoegen aan uw pc of
Mac en grote bestanden meenemen als u op reis gaat.

De installatie is heel eenvoudig: gewoon een USB-kabel aansluiten en u
bent klaar. De schijf krijgt stroom via de USB-kabel, zodat u geen externe
voeding nodig heeft. En de schijf wordt direct en automatisch herkend
door het Windows®- of Mac-besturingssysteem. U hoeft dus niets te
installeren of te configureren. U kunt uw bestanden heel eenvoudig
opslaan door ze naar de Expansion te slepen.

Sluit de schijf aan op een USB 3.0-poort en profiteer maximaal van de
indrukwekkende overdrachtssnelheden van USB 3.0.

Voor extra gemoedsrust zijn bij de Seagate Expansion bovendien ook
Rescue Data Recovery Services om gegevens te herstellen1 inbegrepen.

1 Rescue Data Recovery Services zijn niet in alle landen verkrijgbaar.
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Specificaties
Capaciteit: 2 TB en minder Afmetingen van product Afmetingen van verpakking Afmetingen van omverpakking Afmetingen van pallet
Lengte (inch/mm) 4,539 inch/115,3 mm 5,748 inch/146 mm 6,142 inch/156 mm 47,992 inch/1219 mm
Breedte (inch/mm) 3,15 inch/80 mm 4,134 inch/105 mm 5,472 inch/139 mm 40 inch/1016 mm
Diepte (inch/mm) 0,496 inch/12,6 mm 1,26 inch/32 mm 4,331 inch/110 mm 46,063 inch/1170 mm
Gewicht (lb/kg) 0,35 1lb / 0,159 kg 0,527 lb / 0,239 kg 2,399 lb / 1,088 kg 935,399 lb / 424,29 kg
Capaciteit: 4 TB en meer Afmetingen van product Afmetingen van verpakking Afmetingen van omverpakking Afmetingen van pallet 
Lengte (inch/mm) 4,539 inch/115,3 mm 5,748 inch/146 mm 6,732 inch/171 mm 47,992 inch/1219 mm
Breedte (inch/mm) 3,15 inch/80 mm 4,134 inch/105 mm 6,142 inch/156 mm 40 inch/1016 mm
Diepte (inch/mm) 0,823 inch/20,9 mm 1,575 inch/40 mm 4,331 inch/110 mm 46,063 inch/1170 mm
Gewicht (lb/kg) 0,567lb / 0,257kg 0,75lb / 0,34kg 3,219lb / 1,46kg 985,422lb / 446,98kg
Aantallen
Verpakkingen per omverpakking 4
Omverpakkingen per pallet 384 (2 TB en minder), 288 (4 TB en meer)
Aantal palletlagen 6

Systeemvereisten

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

USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden)2

 
Wat er meegeleverd wordt

Seagate® Expansion draagbare harde schijf
USB 3.0-kabel van 46 cm
Snelstartgids
Beperkte garantie: AMER - 1 jaar, EMEA - 2 jaar, APAC - 3 jaar
Rescue Data Recovery Services om gegevens te herstellen3

Regio Modelnummer Capaciteit Kleur UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

WW STKM1000400 1 TB Zwart 763649160336 3660619040148 10763649160333 Inclusief Rescue3

WW STKM2000400 2 TB Zwart 763649160473 3660619040247 10763649160470 Inclusief Rescue3

WW STKM4000400 4 TB Zwart 763649160480 3660619040254 10763649160487 Inclusief Rescue3

WW STKM5000400 5 TB Zwart 763649160497 3660619040261 10763649160494 Inclusief Rescue3
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