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Gegevensblad

Toekomstbestendig. Altijd klaar voor het zware werk.

Nieuwe USB-C-aansluiting voor de nieuwste generatie computers
De meegeleverde USB 3.0-adapter werkt met Mac® of pc®

Met busvoeding voor mobiele workflows
Bestand tegen vallen, stoten en regenwater, voor gebruik op elk
terrein

design by neil poulton

Productoverzicht

De draagbare LaCie® Rugged® USB-C combineert duurzaamheid en
geavanceerde USB-C-functionaliteit. Het resultaat: een echte kluis voor
al uw gegevens die compatibel is met computers van de volgende
generatie, zoals de Apple Macbook en USB-computers.

Met de hoogste opslagcapaciteit voor zijn afmetingen op de markt,
beschikt u met de LaCie Rugged USB-C over voldoende ruimte om uw
digitale bestanden nu en in de toekomst op te slaan. Dankzij de enorme
opslagcapaciteit kunt u de LaCie Rugged ook gebruiken als shuttle-schijf
om beeldmateriaal van de opnameset naar de post-productie te brengen,
of om een enorme Lightroom®-bibliotheek op te slaan.

Creatieve professionals vertrouwen al meer dan tien jaar op de LaCie
Rugged-schijven om al het materiaal dat ze in het veld verzamelen veilig
te transporteren en op te slaan. En hij is bestand tegen vallen, druk,
regenwater en onbevoegde toegang, zodat de LaCie Rugged USB-C
robuust genoeg is voor de meest extreme omstandigheden – van een
plotselinge regenbui tot vervoer in een koffer in de laadruimte van een
vliegtuig.

Optimale gegevensbescherming

Valbestendig: 1,2 m1

Drukbestendig: auto van 1.000 kilo2

Waterbestendig: regen
Beveiligd tegen onbevoegde toegang: encryptie mogelijk
Beperkte garantie van 2 jaar

1 Buiten bedrijf 
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.



DRAAGBARE SCHIJF VAN 4 TB

Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 1,024 in/26 mm 2,126 in/54 mm 8,937 in/227 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 3,386 in/86 mm 4,724 in/120 mm 7,756 in/197 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 5,319 in/135,1 mm 7,323 in/186 mm 5,354 in/136 mm 43,11 in/1.095 mm
Gewicht (lb/kg) 0,882 lb/0,4 kg 1,102 lb/0,5 kg 4,85 lb/2,2 kg 900,368 lb/408,4 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 4
Omdozen per pallet 175
Aantal palletlagen 7

Systeemvereisten

Computer met een USB C, USB 3.0- of USB 2.0-poort
Nieuwste versie van Windows 7® / Mac OS® X 10.5 of hoger
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie Rugged USB-C
USB-C-kabel (USB 3.1 5 Gb/s)
Kabel USB-C naar USB-A
Beknopte installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Kleur Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

Wereldwijd STFR4000800 4 TB Oranje 2 763649111697 3660619400164 10763649111694 Alleen voor Apple
Wereldwijd STFR4000400 4 TB Oranje 2 763649111666 3660619400133 10763649111663 —
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