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Extra opslag voor uw Xbox One™of Xbox 360®

Met een volle harde schijf is het onherroepelijk 'game over' voor de Xbox One.
Verhoog de opslagcapaciteit van uw console met de Seagate Game®-drive voor
Xbox, de enige externe harde schijf die exclusief is ontworpen voor Xbox One en
Xbox 360. Nu kunt u uw volledige gameverzameling en downloadbare content
opslaan op een schijf die zo compact is dat deze in uw broekzak past, en hebt u
meer dan genoeg ruimte voor nog meer spannende games.

Met 2TB aan extra opslagruimte voor uw Xbox One of Xbox 360 kunt u een
wereld of een heel heelal aan gegevens opslaan, en alle games die het bewaren
waard zijn. Maak ruimte vrij op de interne schijf van uw console en sla meer dan
50 Xbox One-games1 op één locatie op.

Direct opstarten met Plug-and-Play. De Xbox registreert uw schijf automatisch en
helpt u door het eenvoudige installatieproces, zodat uw schijf binnen een paar
minuten helemaal klaar is om te gamen.

Neem de Seagate Game-drive en uw hele bibliotheek met games mee naar een
vriend.2 De Game-drive is zo compact dat deze in een rugzak past en u hebt
geen extra voedingskabel nodig, zodat u altijd en overal uw favoriete games kunt
spelen.

De Game-drive voor Xbox is compatibel met de Xbox One en Xbox 360. U kunt
deze direct aansluiten op de USB-poort van uw console.3

1 De gemiddelde grootte van games is 35GB tot 50GB.
2 Xbox Live-aanmelding van oorspronkelijke eigenaar van de game vereist.
3 Moet mogelijk worden geformatteerd.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 4.61/117 1.57/40 8.61/218.6 40.00/1016
Breedte (in/mm) 3.15/80 5.45/138.5 6.59/167.5 47.99/1219
Diepte (in/mm) 0.58/14.8 7.22/183.5 6.01/152.6 47.64/1210
Gewicht (lb/kg) 0.37/0.169 0.64/0.29 3.04/1.38 583.56/264.7
Aantallen
Dozen per omdoos 4
Omdozen per pallet 175
Aantal palletlagen 7

Systeemvereisten

Xbox One™of Xbox 360®1

SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of
achterwaarts compatibel met USB 2.0-poorten met USB 2.0-
overdrachtssnelheid)2

 
Wat er meegeleverd wordt

Draagbare Seagate Game-drive voor Xbox
USB 3.0-kabel van 18-inch (45.72cm)
Snelstartgids

Regio Modelnummer Capaciteit Kleur Beperkte garantie
(maanden)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

WW STEA2000403 2 TB Groen 24 763649073360 7636490071911 10763649073367

1 Moet mogelijk worden geformatteerd.

2 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.

SEAGATE.COM

AZIË/OCEANIË Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65-6485-3888

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA Seagate Technology SAS 16–18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk, +33 1-4186 10 00

NOORD- EN ZUID-AMERIKA Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, Californië 95014, Verenigde Staten, +1 408-658-1000

© 2015 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology en het Spiral-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
Seagate Technology LLC of een van de partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn
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 het niet beschikbaar is voor gegevensopslag. Kwantitatieve
gebruiksvoorbeelden voor verschillende toepassingen zijn informatief bedoeld. De werkelijke hoeveelheden zullen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren,
zoals de bestandsindeling, de bestandsgrootte, de functies en de toepassingssoftware. 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. DS1857.2 1511 WW Nov 2015


	DRAAGBARE SCHIJF
	Gegevensblad
	Extra opslag voor uw Xbox One™of Xbox 360®
	Systeemvereisten
	Wat er meegeleverd wordt



