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Bewezen ontwerp, opnieuw gedefinieerd. Met de potentiële
snelheid van een SSD.

Professionele snelheden tot wel 220 MB/s1

USB 3.0 en twee Thunderbolt 2-poorten voor universele compatibiliteit
Aluminium behuizing uit één stuk voor minder geluid en trillingen
Verhoog snelheden tot 1150 MB/s met de d2 SSD-upgrade2

design by neil poulton

Productoverzicht

Met de nieuwe d2 heeft LaCie een bewezen design opnieuw gedefinieerd. De
LaCie d2 is voorzien van Thunderbolt 2, USB 3.0 en een professionele Seagate-
schijf van 6 TB (7200 RPM) en levert uitstekende prestaties voor gebruikers van
veel gegevens. U kunt snelheden tot wel 1150 MB/s realiseren en 128 GB SSD-
opslag toevoegen als u de LaCie d2 SSD-upgrade (apart verkrijgbaar) installeert.
De LaCie d2 beschikt bovendien over een innovatief aluminium behuizing uit één
stuk voor uitzonderlijke duurzaamheid en minder trillingen.

Gebruiksscenario's

Digitale bibliotheekopslag: dankzij de enorme capaciteit en hoge snelheden
is dit product de ideale oplossing voor het opslaan van en bladeren door een
grote RAW Adobe® Lightroom®-bibliotheek
Audiomixen: installeer de d2 SSD-upgrade en de LaCie d2 Thunderbolt 2 is
de ultieme oplossing voor audioprojecten. Dankzij SSD-snelheden kunnen
professionals tegelijkertijd honderden audiotracks mixen, en dankzij de grote
schijfcapaciteit kunnen ze het resultaat van hun projecten opslaan.
Videobewerking: de LaCie d2 met de d2 SSD-upgrade biedt genoeg
bandbreedte om GoPro®-beelden zonder vertraging te bewerken, en dankzij
de schijfcapaciteit kunnen ze beelden en het resultaat van hun projecten
archiveren.
Snel projecten kopiëren: verplaats bestanden ongelofelijk snel van de SSD
van de LaCie d2 SSD naar een LaCie Rugged Thunderbolt SSD, zodat u
minder tijd nodig heeft om projecten aan klanten te leveren. Maak vervolgens
ruimte vrij op de SSD van de LaCie d2 door het voltooide project op de
achtergrond naar de harde schijf van de LaCie d2 te verplaatsen.

1 Deze overdrachtssnelheden werden behaald via een AJA-systeemtest, waarbij de schijf via de
Thunderbolt 2-interface was aangesloten op een Mac-computer.

2 Deze overdrachtsnelheden zijn mogelijk als u de LaCie d2 SSD-upgrade installeert op een LaCie d2
Thunderbolt 2. De LaCie d2 SSD-upgrade is uitsluitend compatibel met de LaCie d2 Thunderbolt 2.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 2,362 in/60 mm 5,709 in/145 mm 17,283 in/439 mm 46,85 in/1.190 mm
Breedte (in/mm) 8,543 in/217 mm 7,087 in/180 mm 9,528 in/242 mm 40,945 in/1.040 mm
Diepte (in/mm) 5,118 in/130 mm 9,449 in/240 mm 7,48 in/190 mm 40,157 in/1.020 mm
Gewicht (lb/kg) 3,748 lb/1,7 kg 4,85 lb/2,2 kg 15,653 lb/7,1 kg 632,286 lb/286,8 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 3
Omdozen per pallet 40
Aantal palletlagen 4

Systeemvereisten

Computer met een Thunderbolt™ 2, USB 3.0, Thunderbolt of USB 2.0 poort
Thunderbolt 2: nieuwste versie van Windows® 7, Windows 8/Mac OS® X 10.8.5 of hoger
USB 3.0: Windows 7, Windows 8 of Mac OS X 10.6 of hoger
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie d2 Thunderbolt 2
Thunderbolt-kabel
USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0)
Externe voeding
Snelle installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

AMER STEX3000100 3 TB 3 763649088463 — 10763649088460 —
AMER STEX4000100 4 TB 3 763649088494 — 10763649088491 —
AMER STEX6000100 6 TB 3 763649087879 — 10763649087876 —
AMER STEX8000100 8 TB 5 763649087008 7636490074325 10763649087005 Enterprise-schijven
EMEA STEX3000200 3 TB 3 763649088470 7636490075797 10763649088477 —
EMEA STEX4000200 4 TB 3 763649088500 7636490075827 10763649088507 —
EMEA STEX6000200 6 TB 3 763649087862 7636490075186 10763649087869 —
EMEA STEX8000200 8 TB 5 763649087008 7636490074325 10763649087005 Enterprise-schijven
APAC STEX3000300 3 TB 3 763649088487 — 10763649088484 —
APAC STEX4000300 4 TB 3 763649088517 — 10763649088514 —
APAC STEX6000300 6 TB 3 763649087855 — 10763649087852 —
APAC STEX8000300 8 TB 5 763649087008 7636490074325 10763649087005 Enterprise-schijven
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