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Buiten sterk en stevig. Overal snel.

Thunderbolt™-snelheden tot wel 510 MB/s1

Tot wel 5 TB voor opslag van grote projecten
USB-C voor universele connectiviteit
Busvoeding voor ultieme mobiliteit
Bestand tegen schokken, stof en water voor gebruik in alle
omstandigheden

design by neil poulton

Productoverzicht

De legendarische kracht van Rugged® wordt nu gecombineerd met USB-
C-compatibiliteit, superhoge Thunderbolt-snelheden en optionele SSD-
prestaties voor maximaal 510 MB/s (tot 130 MB/s met HDD). Deze
Rugged is bovendien voorzien van een verbonden kabel en bestand
tegen weersinvloeden (IP54-classificatie). Dat betekent dat u nooit meer
een compromis voor duurzaamheid, mobiliteit of snelheid hoeft te sluiten.

Gebruiksscenario's

Mobiele contentontwikkelaars: universele compatibiliteit, mobiliteit,
duurzaamheid en bliksemsnelle overdrachtssnelheden zodat deze
gebruikers waar ook ter wereld hun gegevens snel kunnen
overzetten.
Veilige mobiele opslag: beschermt tegen vallen tot op twee meter
hoogte, stof, water, een druk van een ton tijdens het reizen2 en zelfs
tegen ongeoorloofde toegang met AES 256-bits software-encryptie3

Grote bestanden delen: professionals, consumenten en studenten
kunnen handig gebruikmaken van de universele
aansluitmogelijkheden en USB 2.0-compatibiliteit om grote
hoeveelheden gegevens te delen met elke standaardcomputer.

1 Deze overdrachtssnelheden werden behaald via een AJA System Test, waarbij de
SSD-versie via de Thunderbolt-interface was aangesloten op een Mac-computer. 
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. 
3 Versleutelingssoftware kan alleen worden gedownload en is niet beschikbaar in
Rusland.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 1,339 in/34 mm 2,638 in/67 mm 11,024 in/280 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 3,579 in/90,9 mm 4,724 in/120 mm 7,795 in/198 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 5,843 in/148,4 mm 7,323 in/186 mm 5,354 in/136 mm 43,15 in/1.096 mm
Gewicht (lb/kg) 1,323 lb/0,6 kg 1,543 lb/0,7 kg 6,393 lb/2,9 kg 911,391 lb/413,4 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 4
Omdozen per pallet 140
Aantal palletlagen 7

Systeemvereisten

Computer met een Thunderbolt-, USB-C-, USB 3.0- of USB 2.0-poort
Thunderbolt: nieuwste versie van Windows® 7, Windows 8 / Mac OS® X 10.6.8 of
hoger
Nieuwste versie van Windows® 7 of hoger/ Mac OS® X 10.5 of hoger
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie Rugged schijf met geïntegreerde Thunderbolt-kabel
USB-C-kabel (USB 3.1 5 Gb/s)
USB-C-naar-USB-A-kabel (compatibel met USB 3.0)
Snelle installatiegids
Verwijderbare hoes

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

Wereldwijd STFS4000400 4 TB 3 763649112427 3660619400461 10763649112424 —
Wereldwijd STFS4000800 4 TB 3 763649112403 3660619400447 10763649112400 Alleen voor Apple
Wereldwijd STFS5000800 5 TB 3 763649114117 3660619401178 10763649114114 Alleen voor Apple
Wereldwijd STFS5000400 5 TB 3 763649114094 3660619401154 10763649114091 —
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