
Perfeito quando você precisa:

 

  

 

Capacidades 320GB, 500GB, 1TB

Proteja, armazene e faça mais com a unidade mais atualizável do mundo.

A unidade ultra portátil GoFlex™ facilita o armazenamento, backup e criptografia automáticos e contínuos de todos 
os seus arquivos com seu software pré-carregado e conectividade USB 2.0 plug-and-play. Mas não se trata de um 
drive externo comum. Como o produto central do Sistema de Armazenamento GoFlex, o drive ultra portátil GoFlex é 
a unidade externa mais atualizável do mundo, permitindo fornecer uma experiência verdadeiramente customizável.

Acesse os arquivos com a interface da sua escolha.

Utilize a interface USB 2.0 padrão ou faça o upgrade para o USB 3.0, FireWire® 800 ou SATA ao conectar a unidade 
ao cabo de upgrade GoFlex apropriado.

Libere os seus arquivos.

Com o driver NTFS incluído para Mac®, agora você pode armazenar e acessar arquivos de forma intercambiável 
de computadores PC e Mac sem reformatação. O driver NTFS é instalado simplesmente uma vez no seu 
computador Mac, permitindo acessar e armazenar arquivos em um formato compatível com PC*.

* A reformatação para HFS+ exige a utilização do software de backup para Mac ou do software Time Machine®

Amplie o seu conteúdo além do PC.

O drive ultra portátil GoFlex é a base do Sistema de Armazenamento GoFlex e, ao combiná-lo com outros produtos 
do Sistema de Armazenamento GoFlex, você poderá desfrutar seu conteúdo na sua TV, acessar arquivos de qualquer 
computador PC ou Mac na sua rede, de um dispositivo móvel ou via internet enquanto estiver em trânsito.

Destaques

• USB 2.0 plug-and-play
• Software de backup pré-carregado fácil de usar e com criptografia
• Pode ser atualizado para o USB 3.0, FireWire® 800 ou eSATA ou acessar conteúdo pela rede e na TV
• Garantia limitada de dois anos

 

UNIDADE ULTRA PORTÁTIL

• Armazenar ou realizar o 
backup de fotos, filmes, 
músicas e documentos
• Transportar arquivos 
quando estiver em trânsito
• Acessar seus arquivos 
com computadores PC ou Mac®



Dimensões do Produto Somente a unidade: 4,39 pol. C x 3,19 pol. L x 0,57 pol.  P (111 mm x 83mm x 14mm), Peso: 0,33 libras (0,15kg)

Dimensões do produto
(1TB)(1TB)

Somente a unidade: 4,71 pol. C x 3,51 pol. L x 0,87 pol.  P (120 mm x 89mm x 22mm), Peso: 0,62 libras (0,28kg)
Unidade e adaptador: 5,28 pol. C x 3,51 pol. L x 0,87 pol. P (134mm x 89mm x 22mm)

Especificações da 
Embalagem de Varejo

Dimensões da caixa: 5,20 pol. C x 1,73 pol. L x 6,54 pol.  P (166mm x 132mm x 44mm)
Peso da caixa:  0,62 libras (0,28kg) 1TB - 0,97 libras (0,44kg)
Dimensões da caixa principal: 5,91 pol. C x 7,32 pol. L x 7,80 pol. P (150mm x 184mm x 198mm)
Peso da caixa principal:  2,84 libras (1,29kg) 1TB - 4,37 libras (1,98kg)
Quantidade de caixas principais:  4
Caixas principais por pallet:  210 1TB - 175
Dimensões do pallet: 47,6 pol. C x 47,99 pol. L x 39,92 pol. P (1.014mm x mm x 1.209mm)
Peso do pallet:  660,06lb (299kg) 1TB - 826,73lb (375kg)
Camadas do pallet: 7

 

Requisitos de Sistema • Sistema operacional Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32 bits e 64 bits) ou
• Sistema operacional Max OS X 10.4.6 Tiger ou superior, Leopard 10.5 ou Snow Leopard 10.6 (kernel de 32 bits).
A reformatação para Mac poderá ser necessária.
•  Porta USB 2.0

A compatibilidade pode variar dependendo da configuração de hardware e sistema operacional do usuário.

  

Dentro da Caixa • Drive ultra portátil GoFlex™
• Software de backup com criptografia pré-carregado na unidade
• Driver NTFS para Mac® pré-carregado na unidade
• Adaptador de interface GoFlex USB 2.0 
• Cabo USB 2.0 de 18 pol.
• Guia de Início Rápido
• Garantia limitada de 2 anos

Região Produto Cor Capacidade Número do Modelo Código UPC UPC multi-pacote

PANAM Kit da Unidade GoFlex Preto 320GB STAA320100 763649022399 10763649022396

PANAM Kit da Unidade GoFlex Prata 320GB STAA320101 763649023259 10763649023256

PANAM Kit da Unidade GoFlex Preto 500GB STAA500100 763649022405 10763649022402

PANAM Kit da Unidade GoFlex Prata 500GB STAA500101 763649023266 10763649023263

PANAM Kit da Unidade GoFlex Azul 500GB STAA500102 763649023273 10763649023270

PANAM Kit da Unidade GoFlex Vermelho 500GB STAA500103 763649023280 10763649023287

PANAM Kit da Unidade GoFlex Preto 1TB STAA1000100 763649022436 10763649022433

UNIDADE ULTRA PORTÁTIL

© 2010 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Seagate, Seagate Technology, o logo Wave (Onda), FreeAgent e GoFlex  são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da 
Seagate Technology LLC ou uma de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e/ou outros países. Todas as demais marcas comerciais ou marcas comerciais registradas são propriedade de seus 
respectivos detentores. Ao fazer referência à capacidade da unidade, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes, e um terabyte, ou TB, é igual a um trilhão de bytes. O sistema operacional do seu 
computador pode utilizar um padrão de medida diferente e informar uma capacidade menor. Além disso, parte da capacidade informada é utilizada para formatação e outras funções, e não estará 
disponível para armazenamento de dados. A exportação ou reexportação de hardware ou software contendo criptografia pode ser regulamentada pelo U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry 
and Security (para maiores informações, visite www.bis.doc.gov). As taxas de transmissão de dados reais podem variar dependendo do ambiente de operação e outros fatores. A Seagate se reserva o 
direito de modificar ofertas ou especificações de produtos sem notificação prévia. PANAM
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