MOBIELE RAID-SCHIJF
Gegevensblad

Compact. Bewezen. Veelzijdig.
Geïntegreerde SD-kaartsleuf
Hardwarematige RAID 0/1 voor snelheid of redundantie
Nieuwe USB-C-aansluiting voor de nieuwste generatie computers
De meegeleverde USB 3.0-adapter werkt met Mac® of pc®
Bestand tegen schokken, stof en water voor gebruik in alle
omstandigheden
design by neil poulton

Bewezen duurzaamheid met meer veelzijdigheid.
De LaCie Rugged® RAID Pro combineert de bekende mobiele
duurzaamheid van de Rugged-serie met de flexibiliteit van RAID. Dankzij
de geïntegreerde SD-kaartleze kunt u nu makkelijk een back-up maken
van uw content. Deze schijf is configureerbaar met de LaCie® RAID
Manager en is een betrouwbare reisgenoot voor drukke videografen en
professionele fotografen. Moet u prioriteit geven aan ruime capaciteit met
snelle overdrachtsnelheden? Bent u bezorgd over de veiligheid van uw
beeldmateriaal onderweg? De Rugged RAID is in elk geval de ideale
oplossing voor u.

Robuuste opslag voor onderweg voor elk terrein.
Creatieve professionals vertrouwen op de LaCie Rugged-schijven om al
het materiaal dat ze in het veld verzamelen veilig te transporteren en op
te slaan. De Rugged RAID Pro is bestand tegen vallen, druk, regenwater
en schokken en gaat zelfs in extreme omstandigheden tot het uiterste
voor u, zodat u eropuit kunt trekken.

Extra gegevensbescherming.
Valbestendig: 1,2 m1
Drukbestendig: auto van 1000 kilo2
Bescherming tegen stof/water: IP 54-gecertificeerde bescherming
tegen stof en regen
Beperkte garantie van 3 jaar en Rescue Data Recovery Servicesplan
1 Als de schijf niet in gebruik is
2 Vastgesteld met behulp van een test waarmee een realistisch scenario wordt benaderd
waarin de harde schijf functioneel is gebleven, ondanks zichtbare schade, nadat het
product werd overreden met een auto van ongeveer 1000 kg.

MOBIELE RAID-SCHIJF

Specificaties
Retailverpakking

Afmeting van product

Afmeting van doos

Afmetingen van omverpakking

Afmeting van pallet

3,583 in/91 mm

3,465 in/88 mm

14,409 in/366 mm

47,992 in/1.219 mm

Breedte (in/mm)

1,181 in/30 mm

4,724 in/120 mm

7,598 in/193 mm

40 in/1.016 mm

Diepte (in/mm)

5,512 in/140 mm

7,205 in/183 mm

10,433 in/265 mm

47,323 in/1.202 mm

Gewicht (lb/kg)

1,058 lb/0,48 kg

1,389 lb/0,63 kg

11,861 lb/5,38 kg

769,634 lb/349,1 kg

Lengte (in/mm)

Aantallen
Dozen per omdoos

8

Omdozen per pallet

60

Aantal palletlagen

4

Systeemvereisten

Wat er meegeleverd wordt

Computer met een USB-C, USB 3.0- of USB 2.0-poort
Nieuwste versie van Windows 7 ® / Mac OS ® X 10.9 of hoger

LaCie Rugged ® RAID Pro
USB-C-kabel (USB 3.1 5 Gb/s)

Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

Kabel USB-C naar USB-A
Verwijderbare hoes en reservehoes
Voeding (voor gebruik met USB 3.0-verbinding)
Snelle installatiegids

Regio
Wereldwijd

Modelnummer

Capaciteit

Kleur

STGW4000800

4 TB

Oranje

Beperkte garantie
(jaren)
3

UPC-code

EAN-code

Multi-pack UPC

763649126646

3660619403745

10763649126643

LACIE.COM
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