
Opslaguitbreiding voor PlayStation®-
consoles
Gegevensoverzicht

Profiteer van de mogelijkheden voor opslaguitbreiding van de Game
Drive. Deze HDD is officieel gelicentieerd voor PlayStation-consoles en
werkt naadloos samen met PS5™- en PS4™-consoles. Archiveer uw
PS5-games in alle eenvoud, en bewaar en speel PS4-games
rechtstreeks op de HDD. Dankzij de enorme opslaguitbreiding kunt u uw
gamebibliotheek ook verder uitbreiden zonder games of te offeren.

Belangrijkste voordelen

Deze officieel gelicentieerde schijf is uitgerust met
geoptimaliseerde firmware die speciaal voor PlayStation-consoles
is ontworpen.
Voorzien van overeenkomstige firmware om meteen na het
uitpakken naadloos te gebruiken met uw PS5 en PS4.
Speel en bewaar PS4-games rechtstreeks op de HDD die op uw
PS4- of PS5-systeem is aangesloten. Er hoeft niets te worden
overgezet.
Archiveer PS5-games op de HDD tot u klaar bent om ze over te
zetten naar de interne SDD van uw PS5.
Creëer uw eigen gamebibliotheek van 2 TB met meer dan 30 PS5-
games of meer dan 50 PS4-games.1

Creëer uw eigen gamebibliotheek van 4 TB met meer dan 60 PS5-
games of meer dan 100 PS4-games.1

Dankzij de eenvoudige plug-and-play-installatie zonder
gereedschap bent u in minder dan twee minuten speelklaar.
Game met topsnelheid en grijp de overwinning dankzij de High-
Speed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)-connectiviteit.
Geen adapter nodig: start de Game Drive met de USB-kabel die u
rechtstreeks op uw PlayStation-console aansluit.
Licht design, om uw volledige gamebibliotheek vlot overal mee
naartoe te nemen.

1 Op basis van een gemiddelde opslagvereiste van 60 GB voor PS5-games die in of voor
januari 2022 zijn gepubliceerd en een gemiddelde opslagvereiste van 39 GB voor PS4-
games die in of voor juni 2018 zijn gepubliceerd.
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Systeemvereisten

PlayStation®5- of PlayStation®4-systeem1 2

SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of
achterwaartse compatibiliteit met USB 2.0-poorten met USB 2.0-
overdrachtssnelheden)3

 
Wat er meegeleverd wordt

Seagate® Game Drive
USB 3.0-kabel van 46 cm
Snelle-installatiegids

Specificaties 2 TB 4 TB
Regio EMEA EMEA
Model STGD2000200 STLL4000200
UPC-code 763649130735 763649173671
Multi-pack UPC 10763649130732 10763649173678
EAN-code 3660619404872 8719706043281
Betrouwbaarheid
Beperkte garantie (jaar) 3 3
Afmetingen van product
Lengte (inch/mm) 0,4763 inch/12,1 mm 0,8090 inch/20,55 mm
Breedte (inch/mm) 2,992 inch/76 mm 2,992 inch/76 mm
Hoogte (inch/mm) 4,468 inch/113,5 mm 4,468 inch/113,5 mm
Gewicht (lb/kg) 0,32 lb/0,149 kg 0,54 lb/0,249 kg
Afmetingen van winkelverpakking
Lengte (inch/mm) 1,27 inch/32,5 mm 1,81 inch/46 mm
Breedte (inch/mm) 4,11 inch/104,5 mm 4,40 inch/112 mm
Hoogte (inch/mm) 5,78 inch/147 mm 6,10 inch/155 mm
Gewicht (lb/kg) 0,544 lb/0,247 kg 0,74 lb/0,338 kg
Afmetingen van omverpakking
Lengte (inch/mm) 5,23 inch/133 mm 7,79 inch/198 mm
Breedte (inch/mm) 4,17 inch/106 mm 4,88 inch/124 mm
Hoogte (inch/mm) 6,81 inch/173 mm 7,08 inch/180 mm
Gewicht (lb/kg) 2,447 lb/1,11 kg 3,377 lb/1,532 kg
Afmetingen van pallet
Lengte (inch/mm) 47,99 inch/1219 mm 39,76 inch/1010 mm
Breedte (inch/mm) 44,29 inch/1125 mm 45,19 inch/1148 mm
Hoogte (inch/mm) 40 inch/1016 mm 36,220 inch/920 mm
Gewicht (lb/kg) 831,84 lb/377,32 kg 770,95 lb/349,7 kg
Hoeveelheden voor verzendingen
Verpakkingen per omverpakking 4 4
Omverpakkingen per pallet 320 225
Aantal palletlagen 8 5

1 Voor PlayStation®5-consoles is systeemsoftware versie 21.01-03 of een recentere versie vereist.

2 Voor PlayStation®4-consoles is systeemsoftware versie 4.50 of een recentere versie vereist.

3 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
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