
Voorzieningen 
tegen trillingen

Geïntegreerd 
kabelbeheer

USB 3.0

Overzicht van het product
Met de nieuwe d2 heeft LaCie een beproefd ontwerp opnieuw gedefi nieerd. De LaCie d2 is voorzien van USB 3.0 voor 
universele compatibiliteit en een professionele 7200 rpm harde schijf van 5 TB van Seagate, waardoor uitstekende prestaties 
worden geboden voor gebruikers die werken met grote hoeveelheden gegevens. Bovendien is het apparaat voorzien van een 
innovatieve behuizing geheel van aluminium uit één stuk, voor een onvoorstelbare duurzaamheid en vrijwel geen trillingen.

Gebruiksscenario's
• Opslag van digitale bibliotheken: Door een indrukwekkende capaciteit en hoge snelheden is dit product 

de perfecte oplossing om door een enorme Adobe® Lightroom®-bibliotheek met RAW-bestanden te bladeren 
en bestanden hierin op te slaan.

• Overdracht van beeldmateriaal: Dankzij uitstekende prestaties, een enorme capaciteit, universele 
compatibiliteit en een duurzame behuizing kunnen gebruikers uren aan videomaterialen in RAW-bestanden 
transporteren en vervolgens snel overbrengen naar een RAID-back-upapparaat of server.

• Opslag van voltooide projecten: Uitstekende prestaties in combinatie met een ongeëvenaarde capaciteit 
maken de LaCie d2 tot de perfecte oplossing voor de opslag van grote bestanden en archiveringsprojecten.

Opnieuw gedefi nieerd, beproefd ontwerp.
Met universele compatibiliteit.

• USB 3.0 voor universele compatibiliteit

• Professionele snelheden tot wel 200 MB/s**

• Innovatief ontwerp voor minder geluid en trillingen

• Aluminium behuizing voor duurzaamheid op lange termijn

design by neil poulton

d2
USB 3.0
Professionele vaste opslag

Artikelnr. EAN UPC Capaciteit

9000529 3660619012084 093053012465 3 TB
9000443 3660619009909 093053009250 4 TB
9000444 3660619009916 093053009267 5 TB

Interfaces:  USB 3.0 (compatibel met USB 2.0*)



Afmetingen product (b x d x h) 60 x 190 x 130 mm

Gewicht product 3 TB: 1,2 kg
4 TB: 1,3 kg
5 TB: 1,3 kg

Afmetingen verpakking (b x d x h) 175 x 115 x 235 mm

Gewicht verpakking 1,6 kg

Accessoires

Interface-overdrachtsnelheden
(maximale theoretische bussnelheid)

5 Gb/s

Standaardprestaties (leesbewerkingen)* 3 TB: tot 180 MB/s
4 TB: tot 180 MB/s
5 TB: tot 200 MB/s

Interne opslagmedia 1 x 7200 rpm harde schijf met een cache van 64 MB (of meer)

Koeling Ontwerp zonder ventilator, met behuizing geheel van aluminium voor lage trillingen en een fluisterstille werking

Kenmerken en voordelen 

Veelzijdigheid voor professionele omgevingen
• USB 3.0 • Biedt hoge snelheden op elke computer.

• Kan worden aangesloten op apparaten met USB 2.0*.

Compromisloze snelheid voor beter gestroomlijnde workflows
• 7200 rpm harde schijf van Seagate
• Capaciteit tot 5 TB

• Professionele harde schijf maakt snelheden tot maar liefst 200 MB/s mogelijk.
• Dankzij de enorme capaciteit kunnen gebruikers grote bestanden en projecten opslaan.

Innovatief ontwerp, baanbrekende duurzaamheid
• Volledig aluminium behuizing uit één stuk

• Energiebesparende modus

• Effectieve koeling zonder ventilator
• Geïntegreerd kabelbeheer
• Voorzieningen tegen trillingen

• Behuizing en basis zijn gemaakt van één enkele aluminiumplaat, waardoor deze bijzonder robuust  
zijn en ook op lange termijn duurzaamheid bieden.

• Verminder automatisch het energieverbruik wanneer het besturingssysteem dat als host fungeert, 
overschakelt naar de sluimerstand.

• Stille werking en lange levensduur van onderdelen.
• Voorkom onopzettelijk losgekoppelde interfaces of voedingskabels.
• Een beschermende basis en trillingabsorberende montage van de harde schijf zorgen voor minder trillingen.

Meerwaarde voor professioneel gebruik
• Gebundelde back-upsoftware die 

compatibel is met Time Machine™
• LaCie Private-Public

• Oplossing van één en dezelfde leverancier voor professionele back-upschema's,  
direct vanuit de verpakking.

• Voorkom onbevoegde toegang door volumes te beschermen met een wachtwoord met 256-bits  
AES-encryptie.

* Om de interfacebandbreedte optimaal te benutten, moet het product worden aangesloten op een USB 3.0-poort van een computer of apparaat.
**  Deze overdrachtssnelheden werden behaald via een AJA-systeemtest en met een aansluiting op een Mac-computer. De daadwerkelijke overdrachtssnelheden kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving en andere factoren, 

zoals de schijfcapaciteit.

© 2014 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. LaCie en het LaCie-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Seagate Technology LLC of diens dochterondernemingen. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. Alle andere vermelde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Voor de capaciteit van de harde schijf geldt dat één gigabyte (GB) 
overeenkomt met een miljard bytes, en één terabyte (TB) met duizend miljard bytes. Het is mogelijk dat het besturingssysteem van uw computer een andere meetstandaard gebruikt en een lagere capaciteit weergeeft. Bovendien wordt een 
deel van de genoemde capaciteit gebruikt voor formatteren en andere functies, waardoor deze niet beschikbaar is voor gegevensopslag. Het (opnieuw) exporteren van hardware of software met encryptie is mogelijk onderhevig aan  
de regelgeving van het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken (ga naar www.bis.doc.gov voor meer informatie). 140902

Gerelateerde producten
Advanced Care Option – Profiteer van productvervanging 
binnen 48 uur gedurende de garantieperiode.

Data Recovery Insurance – Bescherming tegen 
gegevensverlies gedurende de garantieperiode.

Services 
De LaCie d2 heeft een beperkte garantie van drie jaar. 
De garantie omvat uitgebreide, gratis webbronnen, 
deskundige interne technische ondersteuning en 
wereldwijde dekking voor reparatie en/of vervanging.  
U kunt ook een uitbreiding van de garantie of de 
Advance Care Option aanschaffen. Voor meer 
informatie raadpleegt u www.lacie.com/warranties
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Meer informatie is te vinden op 

www.lacie.com/nl/products/warranty


