
THUNDERBOLT™ 3 MET
UITBREIDBARE NVMe™

Gegevensoverzicht

De uitvalsbasis van uw strijdkrachten

Ingebouwde HDD-opslag van 4 TB
Uitbreidbare M.2 NVMe SSD-sleuf
Eén Thunderbolt 3-verbinding met:

1 - Thunderbolt 3
1 - DisplayPort 1
4 - USB 3.1 Gen2-poorten
1 - USB 3.1 Gen2-batterijlaadpoort
1 - RJ45 Ethernet-netwerkpoort
1 - Audio-in/mic-poort (3,5 mm)
1 - Audio-uit/mic-poort (3,5 mm)

Bediening van instelbare RGB-ledlampjes en lichtpatronen

Productoverzicht

Game voortaan nog intenser met de Seagate® FireCuda® Gaming Dock,
een exclusieve opslaghub met een capaciteit van 4 TB waarop u een
uitgebreid desktoparsenaal kunt aansluiten: toetsenbord, muis, USB-
headset, webcam, monitor en nog veel meer – via één Thunderbolt 3-
kabel. Sluit het apparaat aan op een pc of laptop en plaats in de M.2
NVMe-uitbreidingssleuf een FireCuda 510 NVMe SSD-upgrade om
toepassingen bliksemsnel te starten en te laden. Het is zelfs uitgerust met
instelbare RGB-ledlampjes, voor een ultracoole verlichting.

Vorm en functie—Eindelijk hand in hand

Ruimte voor alles: 4 TB ruimte om een enorme bibliotheek aan
games en bestanden binnen handbereik te houden.
Thunderbolt 3-docking: sluit een arsenaal aan gamingapparatuur
aan met één Thunderbolt 3-kabel — Thunderbolt 3, DisplayPort,
USB 3.0, RJ45 Ethernet-netwerkpoort, audio-in/mic-poort (3,5 mm)
en een audio-uit-poort (3,5 mm).
Uitbreidbare M.2 NVMe: installeer de nieuwste games in een
oogwenk, start toepassingen sneller en laad games, kaarten en nog
veel meer bliksemsnel via de uitbreidbare NVMe-sleuf – ontworpen
voor hoogwaardige flashupgrades zoals de FireCuda 510 NVMe
SSD.
Instelbare led's: de FireCuda Gaming Dock is afgewerkt met een
minimalistisch industrieel design en instelbare RGB-led's en is de
ideale aanvulling van elke goed ontworpen installatie. Gebruik
gewoon de meegeleverde Toolkit-software om uw keuze te maken
uit een reeks kleuren en lichtpatronen.



THUNDERBOLT™ 3 MET UITBREIDBARE NVMe™

Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 2,008 in/51 mm 4,488 in/114 mm 23,228 in/590 mm 47,874 in/1.216 mm
Breedte (in/mm) 10,63 in/270 mm 12,756 in/324 mm 12,835 in/326 mm 39,921 in/1.014 mm
Diepte (in/mm) 5,315 in/135 mm 11,693 in/297 mm 11,693 in/297 mm 37,913 in/963 mm
Gewicht (lb/kg) 5,886 lb/2,67 kg 7,143 lb/3,24 kg 38,052 lb/17,26 kg 740,092 lb/335,7 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 5
Omdozen per pallet 18
Aantal palletlagen 3

Systeemvereisten

Windows 7 of hoger

 
Wat er meegeleverd wordt

FireCuda® Gaming Dock
Stroomkabel
Voedingsadapter
Thunderbolt™ 3-kabel

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

WW STJF4000400 4 TB 3 763649139325 3660619407699 10763649139322
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