
Gegevensoverzicht

Meer interne opslag voor meer gamingopties.

Breid de capaciteit van de krachtigste gamingbeleving die Xbox ooit heeft
gemaakt meteen uit met de Seagate®-opslaguitbreidingskaart voor de
Xbox Series X|S. Deze opslagoplossing sluit naadloos aan op de Xbox®

Velocity Architecture om voluit te profiteren van de snelste laadtijden, de
meest dynamische werelden en verbeterde prestaties die
geoptimaliseerd zijn voor Xbox Series X-games en alle Xbox-generaties.
Speel uw games thuis of neem deze opslagoplossing gewoon mee naar
uw vrienden. Zo hebt u voortaan overal topprestaties binnen handbereik.

Belangrijkste voordelen

Gemaakt in samenwerking met Xbox om naadloos aan te sluiten op
de volledige kracht van de Xbox Series X en de Xbox Series S
Voeg 1 TB opslagcapaciteit op topsnelheid toe aan uw Xbox Series
X of Xbox Series S met behoud van prestaties
Compatibel met de Xbox Velocity Architecture, voor snellere
laadtijden, omgevingen met meer details en intensere gameplay.
Profiteer van dezelfde hoge prestaties als van de Xbox Velocity
Architecture wanneer u games speelt die voor Xbox Series X zijn
geoptimaliseerd.
Hervat games razendsnel waar u was gebleven door in enkele
seconden te wisselen tussen titels op de interne SSD of de
uitbreidingskaart.
Gewoon aansluiten en gamen. Of verwijder de uitbreidingskaart en
neem al uw games overal mee naartoe.



Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 0,307 in/7,8 mm 2 in/50,8 mm 5,984 in/152 mm 36,693 in/932 mm
Breedte (in/mm) 1,244 in/31,6 mm 3 in/76,2 mm 4,449 in/113 mm 45,748 in/1.162 mm
Diepte (in/mm) 2,085 in/52,95 mm 5,5 in/139,7 mm 3,72 in/94,5 mm 41,476 in/1.053,5 mm
Gewicht (lb/kg) 0,066 lb/0,03 kg 0,161 lb/0,073 kg 0,622 lb/0,282 kg 421,347 lb/191,12 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 2
Omdozen per pallet 60
Aantal palletlagen 11

Systeemvereisten

Xbox® Series X of Xbox Series S

 
Wat er meegeleverd wordt

Seagate®-opslaguitbreidingskaart voor de Xbox Series X|S
Beschermende houder
Snelstartgids

Regio Modelnummer Capaciteit Kleur Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

WW STJR1000400 1 TB Zwart 3 763649142950 8719706023757 10763649142957
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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. Het is de verantwoordelijkheid van
de gebruiker om te voldoen aan alle geldende auteursrechtwetten. Seagate behoudt zich het recht voor productaanbiedingen of specificaties zonder kennisgeving te
wijzigen. DS2042.3 2009 NL
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