PROFESSIONELE RAID-OPSLAG
VOOR DE DESKTOP
Gegevensoverzicht

Belangrijkste kenmerken
Tot 16 TB RAID-opslagruimte voor de desktop
Overdrachtssnelheden tot wel 440 MB/s
IronWolf® Pro-schijven van Enterprise-klasse, 7200-RPM/64 MB
cache (of meer)
Innovatief ontwerp met 2-bay RAID voor betrouwbaarheid
LaCie® Toolkit biedt stapsgewijze RAID-configuratie
LaCie RAID Manager waakt over de schijf
Inclusief 5 jaar Rescue-gegevensherstelservices
design by neil poulton

Productoverzicht
De 2big RAID biedt tot 16 TB betrouwbare desktopopslag. Ideaal voor
creatieve professionals met behoefte aan betrouwbare oplossing voor
fotoback-ups en naadloze videobewerking. De eenvoudig te configureren
hardwarematige RAID 0/1 biedt veelzijdige snelheid, capaciteit en
gegevensredundantie en LaCie RAID Manager geeft meldingen over de
status van de schijf en het systeem. IronWolf Pro-schijven zijn geschikt
voor snelle, vlotte workflows met 7200-RPM prestaties en langdurige
betrouwbaarheid. De hot-swappable schijven zijn eenvoudig te
vervangen wanneer dat nodig is, zelfs wanneer de 2big RAID in gebruik
is. En als het noodlot toeslaat of bij een natuurramp hoeft u zich geen
zorgen te maken dankzij de 5 jaar Rescue-gegevensherstelservices.

Professionele RAID in alle eenvoud
Hoge prestaties: snelheden tot 440 MB/s voor snelle overdracht van
grote bestanden en naadloze 4K-videobewerking.
Enorme capaciteit: tot wel 16 TB opslagruimte voor grootschalige
projecten en langdurige archivering.
Hot-swappable schijven: verwijder en vervang schijven in alle
eenvoud, ook wanneer de 2big in gebruik is.
Eenvoudige RAID-configuratie: nog niet vertrouwd met RAID?
LaCie Toolkit biedt stapsgewijze hulp bij de installatie. Kies RAID 0
voor de hoogste snelheden en capaciteit. Kies RAID 1 voor
gegevensredundantie.
Universele compatibiliteit: dankzij de USB-C-poort voor de
nieuwste computers en een USB 3.0-adapter is het systeem
eenvoudig aan te sluiten op tal van apparaten.
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Specificaties
Retailverpakking

Afmeting van product

Afmeting van doos

Afmetingen van omverpakking

Afmeting van pallet

8,543 in/217 mm

7,087 in/180 mm

14,331 in/364 mm

47,992 in/1.219 mm

Breedte (in/mm)

4,646 in/118 mm

11,89 in/302 mm

11,968 in/304 mm

40 in/1.016 mm

Diepte (in/mm)

3,673 in/93,3 mm

9,409 in/239 mm

9,606 in/244 mm

46,26 in/1.175 mm

Gewicht (lb/kg)

6,173 lb/2,8 kg

7,496 lb/3,4 kg

15,873 lb/7,2 kg

630,522 lb/286 kg

Lengte (in/mm)

Aantallen
Dozen per omdoos

2

Omdozen per pallet

36

Aantal palletlagen

4

Systeemvereisten

Wat er meegeleverd wordt

Computer met een Thunderbolt

™

3-, USB-C-, USB 3.0- of USB 2.0-poort

Nieuwste versie van Mac OS® 10.12 of hoger / nieuwste versie van Windows 10
of hoger
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

LaCie® 2big RAID
USB 3.1 Gen 2-kabel (10 Gb/s)
USB 3.0-kabel
Externe voeding
Snelle installatiegids

Regio

Modelnummer

Capaciteit

WW

STHJ4000800

4 TB

WW

STHJ8000800

WW

STHJ16000800

Beperkte garantie

UPC-code

EAN-code

Multi-pack UPC

Opmerkingen

5

763649131459

3660619405305

10763649131456

Schijven van
Enterprise-klasse

8 TB

5

763649131473

3660619405329

10763649131470

16 TB

5

763649131497

3660619405343

10763649131494

(jaren)

Schijven van
Enterprise-klasse
Schijven van
Enterprise-klasse

LACIE.COM
AZIË/OCEANIË
EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA
NOORD- EN ZUID-AMERIKA

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65-6485-3888
Seagate Technology SAS 16–18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk, +33 1-4186 10 00
Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, Californië 95014, Verenigde Staten, +1 408-658-1000

© 2019 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, LaCie en het LaCie-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Seagate Technology LLC of een van zijn partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. IronWolf is een handelsmerk of gedeponeerd
handelsmerk van Seagate Technology LLC of een van haar partnerbedrijven in de Verenigde Staten en/of andere landen. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn
handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. Alle andere handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve
eigenaren. De werkelijke overdrachtssnelheden kunnen verschillen, en zijn afhankelijk van de gebruiksomgeving en andere factoren, zoals de gekozen interface, RAIDmodus, RAID-configuratie en schijfcapaciteit. Wanneer wordt verwezen naar schijfcapaciteit staat één gigabyte, of GB, voor één miljard bytes, en één terabyte, of TB, voor
duizend miljard bytes. Mogelijk wordt in het besturingssysteem van uw computer een andere meetnorm gebruikt en wordt er een lagere capaciteit gemeld. Daarnaast wordt
een deel van de weergegeven capaciteit gebruikt voor de indeling van de schijf en andere functies, waardoor het niet beschikbaar is voor gegevensopslag. Seagate
behoudt zich het recht voor productaanbiedingen of specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. DS2007.1-1901NL

