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Meer compatibiliteit, ruimte en betrouwbaarheid. 
Minder? Helemaal niets!

Professionele snelheden tot wel 240 MB/s1

Tot wel 10 TB om grote foto- en videoprojecten op te slaan en
archiveren
USB-C-poort en dubbele Thunderbolt™ 3-poorten voor universele
compatibiliteit
Aluminium behuizing uit één stuk voor minder geluid en trillingen

design by neil poulton

Productoverzicht

De LaCie d2 Thunderbolt 3 is de perfecte aanvulling op laptops met een
SSD-schijf en alles-in-1-computers. Met de LaCie d2 Thunderbolt 3
verhoogt u uw opslagcapaciteit tot wel 10 TB voor professionele
creatieve toepassingen die veel bandbreedte vergen. De LaCie d2 levert
Thunderbolt 3- en USB 3.1-snelheden via de USB-C-poort, en levert
betrouwbare prestaties op de nieuwste laptopmodellen (zoals de nieuwe
MacBook Pro) en op USB 3.0-computers. Bovendien is dit het eerste
LaCie-product met de Seagate® BarraCuda® Pro HDD, met de beste
prestaties en betrouwbaarheid van de gehele branche, en een beperkte
garantie van vijf jaar.

Gebruiksscenario's

Uitbreiding van de opslagcapaciteit: extra capaciteit voor laptops
met een SSD-schijf
Foto's bewerken: ruimte voor een gigantische Lightroom®-
bibliotheek
Video's bewerken: opslag en archivering van 4K-videoworkflows

1 De werkelijke overdrachtssnelheden kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de
gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface en schijfcapaciteit.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 8,543 in/217 mm 5,709 in/145 mm 17,913 in/455 mm 47,992 in/1.219 mm
Breedte (in/mm) 2,362 in/60 mm 7,087 in/180 mm 7,756 in/197 mm 40 in/1.016 mm
Diepte (in/mm) 5,118 in/130 mm 9,449 in/240 mm 10,709 in/272 mm 48,15 in/1.223 mm
Gewicht (lb/kg) 4,85 lb/2,2 kg 5,732 lb/2,6 kg 18,739 lb/8,5 kg 960,775 lb/435,8 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 3
Omdozen per pallet 48
Aantal palletlagen 4

Systeemvereisten

Computer met USB-C-poort (Thunderbolt™ 3 of USB 3.1) of USB-A-poort
Nieuwste versie van Mac OS® X 10.12 en hoger/nieuwste versie van Windows 8
en hoger (Windows 10 of hoger is vereist voor Thunderbolt 3)
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie d3 Thunderbolt 3
Externe voeding
Thunderbolt 3-kabel (USB-C, 40 Gb/s)
USB 3.0-adapterkabel (USB-C-naar-USB-A)
Snelle installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(jaren)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC Opmerkingen

Wereldwijd STFY6000400 6 TB 5 763649115725 3660619401567 10763649115722 Schijven van Enterprise-
klasse

Wereldwijd STFY8000400 8 TB 5 763649115718 3660619401550 10763649115715 Schijven van Enterprise-
klasse

Wereldwijd STFY10000400 10 TB 5 763649115701 3660619401543 10763649115708 Schijven van Enterprise-
klasse
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