PROFESSIONELE USB-C NVMe SSDOPLOSSING
Gegevensoverzicht

Ultrasnel. Ultrarobuust.
De LaCie Rugged® SSD biedt filmmakers en Digital Imaging
Technicians (DIT's) een stevige boost dankzij de Seagate® FireCuda®
NVMe-snelheden tot wel 950 MB/s met versleuteling plus stof-, water- en
valbestendigheid in een oplossing in broekzakformaat. Profiteer van een
enorme opslagcapaciteit van tot wel 2 TB en naadloze compatibiliteit met
Thunderbolt™ 3, USB-C en USB 3.0 op Mac® - en Windows® -computers.
Zet RAW 4K-video over en bewerk deze met snelheden tot 950
MB/s
USB-C-interface voor universele compatibiliteit
IP67-gecertificeerd voor extreem hoge bestendigheid tegen stof en
water
Bestand tegen een val van 3 meter en de druk van een auto van 2
ton, voor extra hoge duurzaamheid
Zelfversleutelende Seagate Secure™-technologie om projecten
vertrouwelijk te houden
Beperkte garantie van 5 jaar en Rescue-plan voor
gegevensherstelservices
Gratis lidmaatschap van 1 maand op het Adobe® Creative Cloud®
All Apps-plan1 voor toegang tot geweldige apps voor foto- en
videobewerking
design by neil poulton

Krachtvoer voor uw 4K-videoproject
Deze robuuste SSD is de ideale oplossing voor filmmakers en Digital
Imaging Technicians (DIT's) die behoefte hebben aan hoge
overdrachtssnelheden en bewerkingskracht, extreme robuustheid en
wachtwoordbeveiliging voor maximale bestandsbeveiliging.
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.

PROFESSIONELE USB-C NVMe SSD-OPLOSSING

Specificaties
Retailverpakking

Afmeting van product

Afmeting van doos

Afmetingen van omverpakking

Afmeting van pallet

Lengte (in/mm)

0,669 in/17 mm

1,437 in/36,5 mm

7,559 in/192 mm

47,992 in/1.219 mm

Breedte (in/mm)

2,555 in/64,9 mm

3,524 in/89,5 mm

6,142 in/156 mm

40,118 in/1.019 mm

Diepte (in/mm)

3,854 in/97,9 mm

5,709 in/145 mm

6,299 in/160 mm

42,913 in/1.090 mm

Gewicht (lb/kg)

0,22 lb/0,1 kg

0,441 lb/0,2 kg

4,189 lb/1,9 kg

972,239 lb/441 kg

Aantallen
Dozen per omdoos

8

Omdozen per pallet

216

Aantal palletlagen

6

Systeemvereisten

Wat er meegeleverd wordt

Computer met een Thunderbolt™ 3-, USB-C-, USB 3.0- of USB 2.0-poort
Nieuwste versie van Mac OS® 10.12 of recentere versie / nieuwste versie van
Windows®

7 of recentere versie

Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

LaCie ® Rugged SSD
USB-C-kabel (USB 3.1, 10 Gb/s)
Kabel van het type USB-C-naar-USB-A
Snelle installatiegids
Adobe® Creative Cloud® All Apps-plan 1

Beperkte garantie

Regio

Modelnummer

Capaciteit

UPC-code

EAN-code

Multi-pack UPC

Opmerkingen

WW

STHR500800

500 GB

5

763649133217

3660619406562

10763649133214

NVMe SSD

WW

STHR1000800

1 TB

5

763649133224

3660619406579

10763649133221

NVMe SSD

WW

STHR2000800

2 TB

5

763649133231

3660619406586

10763649133238

NVMe SSD

(jaren)

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.
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