
EXTERNE USB HDD MET LED-
SFEERVERLICHTING

Gegevensoverzicht

Verleg de grenzen van uw games

Haal nog meer uit uw games met de Game Drive for Xbox. Deze schijf

biedt tot wel 4 TB opslagcapaciteit en het slanke en stijlvolle design sluit

mooi aan bij uw Xbox Series X, Xbox Series S en alle generaties van de

Xbox One. Ideaal om uw eigen gamebibliotheek te creëren en overal mee

naartoe te nemen. De ingebouwde Xbox-groene ledverlichting creëert

een meeslepende ervaring om games nog intenser te beleven.

Belangrijkste voordelen

Tot wel 4 TB capaciteit om de ultieme gamingbibliotheek te creëren,

zonder games op te offeren.

Een gedurfd en verfijnd design. De ideale uitbreiding voor uw Xbox.

Creëer een epische gamebeleving met de Xbox-groene

ledverlichting

Licht design, om uw volledige bibliotheek vlot overal mee naartoe te

nemen.

Compatibel met Xbox Series X, Xbox Series S en Xbox One.

Stroomvoorziening via USB 3.2 Gen 1-bus voor snelle en

eenvoudige installatie zonder gereedschap.

Inclusief 3 jaar Rescue Data Recovery Services om gegevens te

herstellen.



EXTERNE USB HDD MET LED-SFEERVERLICHTING

Systeemvereisten

Xbox One®, Xbox Series X of Xbox Series S

SuperSpeed USB 3.0-poort (vereist voor USB 3.0-overdrachtssnelheden of

achterwaarts compatibel met USB 2.0-poorten met USB 2.0-

overdrachtssnelheden) 1

 
Wat er meegeleverd wordt

Seagate® Game Drive for Xbox harde schijf

USB 3.0-kabel van 46 cm

Snelle-installatiegids

Specificaties 2 TB 4 TB

Regio EMEA EMEA

Model STKX2000400 STKX4000402

UPC-code 763649161548 763649161586

Multi-pack UPC 10763649161545 10763649161583

EAN-code 3660619041213 3660619041251

Betrouwbaarheid

Rescue Data Recovery Services om gegevens te

herstellen
3 3

Beperkte garantie (jaar) 2 2

Afmetingen van product

Lengte (inch/mm) 0,571 inch/14,5 mm 0,846 inch/21,5 mm

Breedte (inch/mm) 3,15 inch/80 mm 3,189 inch/81 mm

Hoogte (inch/mm) 4,823 inch/122,5 mm 4,823 inch/122,5 mm

Gewicht (lb/kg) 0,368 lb/0,167 kg 0,586 lb/0,266 kg

Afmetingen van winkelverpakking

Lengte (inch/mm) 1,476 inch/37,5 mm 1,772 inch/45 mm

Breedte (inch/mm) 4,173 inch/106 mm 4,173 inch/106 mm

Hoogte (inch/mm) 5,866 inch/149 mm 5,866 inch/149 mm

Gewicht (lb/kg) 0,558 lb/0,253 kg 0,776 lb/0,352 kg

Afmetingen van omverpakking

Lengte (inch/mm) 6,457 inch/164 mm 7,559 inch/192 mm

Breedte (inch/mm) 4,646 inch/118 mm 4,646 inch/118 mm

Hoogte (inch/mm) 6,772 inch/172 mm 6,772 inch/172 mm

Gewicht (lb/kg) 2,487 lb/1,128 kg 3,391 lb/1,538 kg

Afmetingen van pallet

Lengte (inch/mm) 46,732 inch/1187 mm 46,614 inch/1184 mm

Breedte (inch/mm) 37,953 inch/964 mm 33,307 inch/846 mm

Hoogte (inch/mm) 41,181 inch/1046 mm 41,181 inch/1046 mm

Gewicht (lb/kg) 843,286 lb/382,508 kg 862,175 lb/391,076 kg

Hoeveelheden voor verzendingen

Verpakkingen per omverpakking 4 4

Omverpakkingen per pallet 336 252

Aantal palletlagen 6 6

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