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HD PORTÁTIL LACIE RUGGED
- THUNDERBOLT,USB
9000489 2TB

SKU: STEV2000400
Modelo: STEV2000400
Disponibilidade: 30 dias úteis
Garantia: 2 anos

Conectividade universal com USB 3.0 e
Thunderbolt, velocidades incríveis de
até 385 MB / s, conectividade universal,
backup automático, proteção de senha.

Adicionar à Lista de Desejos 



Por: R$1.380,55

12x de R$115,05 sem juros

R$1.173,47 à vista no boleto

Comprar

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para
sua região.

Formas de pagamento

Parcelamento 

DESCRIÇÃO COMPLETA

Faça aqui sua busca... 0
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Velocidade garantida

Obtenha velocidades de transferência ultrarrápidas no Mac e no PC graças às interfaces USB
3.0 e Thunderbolt. Com a versão SSD, o LaCie Rugged oferece até 387 MB/s, sendo um dos
produtos de alimentação via barramento mais rápidos disponíveis*. A versão de disco rígido
oferece até 122 MB/s, uma melhoria de 35% em relação ao FireWire 800. Crie cópias de
segurança e trans�ra montanhas de dados numa fração do tempo. Desfrute de uma
navegação visivelmente mais reativa na biblioteca de fotogra�as.

Conectividade universal

Não perca o controle do seu projeto devido à incompatibilidade entre a sua unidade externa e
o computador. Dotado de ambas as interfaces USB 3.0 e Thunderbolt, o LaCie Rugged é o par
perfeito para o seu Mac e PC. E uma vez que o USB 3.0 é retrocompatível, pode ligá-lo a
qualquer computador convencional, em qualquer lugar. O cabo Thunderbolt integrado também
pode ser arrumado facilmente quando não está em uso, para que você nunca o perca. O LaCie
Rugged é totalmente alimentado através dos cabos USB 3.0 e Thunderbolt. A sua
portabilidade e as interfaces convertem-no no companheiro indispensável de um novo Mac ou
Ultrabook™.

Proteção de dados todo-o-terreno

Os seus dados são insubstituíveis, por isso é essencial protegê-los de todos os imprevistos
aonde quer que vá. Razão pela qual a LaCie tornou o novo Rugged mais resistente do que
nunca. É compatível com a norma militar MIL, o que signi�ca que os dados estão protegidos
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Especi�cações do Produto

mesmo em caso de quedas acidentais de até 2 metros (6,6 pés). Quando em movimento,
acione a tampa móvel para garantir a proteção de nível IP 54 contra poeira e água. Quer o
LaCie Rugged caia da sua mochila ou �que salpicado de lama, pode manter-se con�ante de
que os seus dados continuarão acessíveis. A versão SSD vai mais longe ao oferecer
resistência superior contra vibração e impactos. Ambas as versões são su�cientemente
resistentes para poderem ser enviadas aos clientes ou parceiros sem afetar a �delidade dos
dados. O software incluso ainda protege os seus arquivos de curiosos graças à criptogra�a
AES de 256 bits.

Pacote de software de fácil utilização

Cópia de segurança automática

O Lacie Rugged permite que você con�gure facilmente uma cópia de segurança
(backup) automática, em computadores PC e Mac®.

Proteção por senha

Com criptogra�a de classe militar AES de 256, o Lacie Private-Public protege os
seus arquivos contra acesso não autorizado.
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Capacidade 2TB

Unidade(s) de armazenamento interno 1 x disco rígido de 5400 RPM com cache de 64 MB

Interface
1 x Thunderbolt integrado 
1 x USB 3.0 (compatível com UAS e USB 2.0)

Velocidade de transferência da interface
Thunderbolt: 10 Gb/s 
USB 3.0: 5 Gb/s

Referência de desempenho
Thunderbolt e USB 3.0 (leituras)**: 
Disco rígido de 1 TB: 110 MB/s 
Disco rígido de 2 TB: 122 MB/s

Resistência em todo tipo de terreno

Pó e água: classi�cação IP 54 (com a tampa fechada) 
Impacto: quedas de até 2 metros (em modo não operacional) 
Pressão: 1 tonelada 
Roubo: senha com criptogra�a AES de 256 bits

Dimensões (L x A x P) 89 x 24 x 140 mm

Requisitos do sistema

Computador com portas Thunderbolt, USB 3.0 ou USB 2.0*

Thunderbolt SO: Mac OS® X 10.6.8 ou posterior

USB 3.0 SO: últimas versões do Windows Vista®, Windows 7, Windows 8 / Mac OS X 10.6 ou posterior

Espaço em dísco mínimo necessário: 600MB

Software(s) LaCie Setup Assistant (formate facilmente e crie partições para usar em Mac®, PC ou ambos)

LaCie Private-Public (senha de proteção com criptogra�a AES de 256 bits)

LaCie Backup Assistant (fácil con�guração de copias de segurança automáticas)
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Institucional

A Empresa

Como Comprar

Segurança

Política de Venda

Política de Pagamento

Política de Troca

Política de Entrega

Atendimento

(11) 2387-4489  
Pedidos no WhatsApp (11) 99585-1507
de Seg. à Sex. das 08h às 18h
contato@laciestore.com.br

Formas de Pagamento Formas de Envio

Os produtos comprados nesta loja poderão ser enviados por critério de disponibilidade de um dos centros de distribuição abaixo: São Paulo CNPJ: 12.580.606/0001-22, Espírito Santo CNPJ: 12.580.606/0002-03.

NÃO ATENDEMOS REVENDAS. Ofertas válidas até o término de nossos estoques. Vendas sujeitas à análise de con�rmação de dados. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. As imagens dos

produtos são meramente ilustrativas. E-CrownGroup - Rua Dr Neto de Araujo, 263 - São Paulo - SP - CNPJ 12.580.606/0001-22

Conteúdo da caixa

LaCie Rugged RAID com cabo Thunderbolt integrado

Cabo USB 3.0 (compatível com USB 2.0**)

Guia de instalação rápida

* Estas taxas de transferência foram alcançadas utilizando o AJA System Test, com a versão SSD enquanto conectado a um computador Mac via Thunderbolt. As reais taxas de transferência podem variar
dependendo do ambiente de operação e outros fatores, como a interface escolhida, o modo RAID, a con�guração do RAID e a capacidade do disco.
** Software de criptogra�a está disponível apenas via download.
No que diz respeito à capacidade da unidade, um gigabyte, ou GB, equivalete a um milhão de bytes e um terabyte, ou TB, equivale a um bilhão de bytes. O sistema operacional do seu equipamento pode utilizar um
padrão de medida distinto e mostrar uma capacidade inferior. Além disso, parte da capacidade especi�cada é utilizada para formatação e outras funções, não estando disponível para armazenamento de dados.

Especi�cações do Produto
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