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Gegevensblad

Groter denken? We helpen u graag.

Met een capaciteit van wel 96 TB, snelheden van 2600 MB/s en RAID 5/6 hebben
desktopcomputers met de LaCie 12big Thunderbolt 3 geen enkel probleem met de
tsunami aan gegevens van 4/5/6K-camera's.

De allersnelste I/O.
LaCie maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden en snelheden van de
Thunderbolt 3 I/O en behaalt snelheden van wel 2600 MB/s – en 2400 MB/s in
RAID 5 – zodat elk onderdeel van uw postproductie sneller gaat dan ooit tevoren.
Importeer RAW-beelden van een Blackmagic®-bioscoopcamera naar
Adobe®Premiere® Pro, bewerk ongecomprimeerde HD 10-bits en 12-bits video's,
blader razendsnel door miniatuurweergaven en bekijk renderingvoorbeelden van
uw grootste projecten.

Voor uw slimste werkruimte.
Thunderbolt 3 heeft twee keer zoveel bandbreedte als zijn voorganger, zodat u
twee 4K-beeldschermen in serie kunt schakelen of een 5K-beeldscherm kunt
aansluiten op de LaCie 12big. Het is zelfs mogelijk om een compatibele laptop van
stroom te voorzien met de Thunderbolt 3-kabel.1

Groter in elk opzicht, maar in een compacter formaat.
U beschikt over tot wel 96 TB aan opslagruimte op uw desktop – met hetzelfde
formaat als een iPad Air®. Investeer nu al in een toekomstbestendige, RAID-
compatibele oplossing om uw gegevens op een toegankelijke en veilige manier te
bewaren, en om geld te besparen op de lange termijn.

1 Levert tot 45 W (poort A) of 15 W (poort B) voor de voeding van compatibele laptops.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 9,331 in/237 mm 21,772 in/553 mm 21,772 in/553 mm 44,961 in/1.142 mm
Breedte (in/mm) 6,339 in/161 mm 10,669 in/271 mm 10,669 in/271 mm 34,016 in/864 mm
Diepte (in/mm) 17,598 in/447 mm 12,795 in/325 mm 12,795 in/325 mm 45,354 in/1.152 mm
Gewicht (lb/kg) 41,888 lb/19 kg 48,722 lb/22,1 kg 48,722 lb/22,1 kg 889,786 lb/403,6 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 1
Omdozen per pallet 18
Aantal palletlagen 3

Systeemvereisten

Computer met USB-C- (Thunderbolt 3 of USB 3.1) of USB Type-A-poort
Nieuwste versie van Windows® 8 of nieuwer
Nieuwste versie van Mac OS® X 10.10 of nieuwer
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie 12big Thunderbolt 3
Stroomkabel
USB-C-kabel (Thunderbolt 40 Gb/s of USB 3.1 10 Gb/s)
Kabel USB-C naar USB-A
Harde schijven
Snelle installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(maanden)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

Wereldwijd STFJ48000400 48 TB 60 763649091432 0763649078754 10763649091439
Wereldwijd STFJ72000400 72 TB 60 763649094099 0763649081419 10763649094096
Wereldwijd STFJ96000400 96 TB 60 763649091449 0763649078761 10763649091446

LACIE.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

© 2016 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, LaCie en het LaCie-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
eigenaren. Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één gigabyte, of GB, voor één miljard bytes, en één terabyte, of TB, voor duizend miljard bytes. Mogelijk wordt in het
besturingssysteem van uw computer een andere meetnorm gebruikt en wordt een lagere capaciteit gemeld. 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. 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. DS1891.2 1604NL


	RAID-opslag voor desktops met 12 sleuven
	Gegevensblad
	Groter denken? We helpen u graag.
	Systeemvereisten
	Wat er meegeleverd wordt



