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Gegevensblad

Denk groot. Wij helpen u graag.

Met een capaciteit van wel 48 TB, snelheden van 1400 MB/s en RAID 5/6 hebben
desktopcomputers met de LaCie 6big Thunderbolt 3 geen enkel probleem met de
tsunami aan gegevens van 4K-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 1400 MB/s – en 1200 MB/s in
RAID 5 – zodat elk onderdeel van uw postproductie sneller gaat dan ooit tevoren.
Leg RAW-videobeelden van een RED®-bioscoopcamera of een shuttle-schijf
(zoals de LaCie Rugged™ RAID) vast, bewerk meerdere ProRes 422 (HQ)- of
ProRes 444 XQ-streams, en blader razendsnel door miniatuurafbeeldingen en
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 6big. Het is zelfs mogelijk om een compatibele laptop van
stroom te voorzien met de Thunderbolt 3-kabel.1

Groot in elk opzicht. maar in een compacter formaat.

U beschikt over tot wel 48 TB (40 TB in RAID 5) aan opslagruimte op uw desktop –
met hetzelfde formaat als een iPad Air®. Investeer nu al in een
toekomstbestendige RAID-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 13,78 in/350 mm 13,78 in/350 mm 43,819 in/1.113 mm
Breedte (in/mm) 6,339 in/161 mm 10,945 in/278 mm 10,945 in/278 mm 34,724 in/882 mm
Diepte (in/mm) 8,976 in/228 mm 13,386 in/340 mm 13,386 in/340 mm 48,071 in/1.221 mm
Gewicht (lb/kg) 24,251 lb/11 kg 26,676 lb/12,1 kg 27,999 lb/12,7 kg 808,215 lb/366,6 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 1
Omdozen per pallet 27
Aantal palletlagen 3

Systeemvereisten

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

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie 6big Thunderbolt 3
Stroomkabel
USB-C-kabel (Thunderbolt 40Gb/s of USB 3.1 10Gb/s)
Kabel USB-C naar USB-A
Harde schijven
Snelle installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie (jaren) UPC-code EAN-code Multi-pack UPC
Wereldwijd STFK24000400 24 TB 5 763649091463 0763649078785 10763649091460
Wereldwijd STFK36000400 36 TB 5 763649094112 0763649081433 10763649094119
Wereldwijd STFK48000400 48 TB 5 763649091470 0763649078792 10763649091477
Wereldwijd STFK60000400 60 TB 5 763649114421 3660619401215 10763649114428
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