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Produktark
LaCie d2 Professional - 8 TB
Varenummer: 225596 - Artikkelnummer: STHA8000800

Den nyeste USB-C-skrivebordsmaskinen d2 er det uunnværlige tilbehøret til SSDbaserte laptoper og alt-i-ett-maskiner med begrenset lagringskapasitet. Den utvider
kapasiteten massivt til opptil 8 TB for profesjonelle designprogrammer som krever mye
båndbredde.

Høydepunkter
8 TB lagring
Kompatibel med Windows og Mac
Praktisk USB-C tilkobling
Trygg sikkerhetskopiering av filene dine

Produktbeskrivelse

Den nyeste USB-C-skrivebordsmaskinen d2 er det uunnværlige tilbehøret til SSD-baserte laptoper og alt-i-ett-maskiner med begrenset
lagringskapasitet. Den utvider kapasiteten massivt til opptil 8 TB for profesjonelle designprogrammer som krever mye båndbredde.
LaCie® d2 Professional kjører perfekt på både Mac-er og PC-er, og den har også Seagate Barracuda Pro-harddisker i bedriftsklassen,
for bransjeledende ytelse og pålitelighet.
Lagring av digitalt bibliotek: Massiv kapasitet og høye hastigheter gjør dette til et enestående produkt for å lagre og bla igjennom
et massivt RAW Adobe Lightroom®-bibliotek.
Overføring av videoopptak: Utmerket ytelse, stor kapasitet, universell kompatibilitet og et holdbart kabinett lar brukerne frakte og
deretter raskt overføre mange timer med RAW-videoopptak på en RAID backup-enhet eller en server.
Lagring av fullførte prosjekter: Utmerket ytelse pluss bransjeledende kapasitet gjør LaCie d2 Professional til en enestående
løsning for lagring av fullførte prosjekter.

USB-C: Fremtidig kompatibilitet
USB-C 3.1 gir helt klart mest mening når man ser fremover, noe som er grunnen til at vi bygde det høyeste nivået av ytelse og
kompatibilitet inn i den nyeste LaCie d2. Dra nytte av de fullt reversible USB-C-kablene og USB-C-til-USB type A-adapteren, som kan
brukes på en PC eller en Mac. Du kan forvente rask filoverføring opptil 240 MB/s.

Fortell din historie. På din måte.
Gjør de ubearbeidede videoopptakene dine om til feilfrie produksjoner med et 1-måneds gratis medlemskap i Adobe® Creative Cloud®
All Apps Plan. Utforsk hele samlingen av apper til stasjonære maskiner og mobilenheter – alt fra basisprogrammer som Adobe
Photoshop CC og Premiere Pro CC til innovative nye verktøy for fotografering, 3D-sammensetning og mer.

Spesifikasjoner
Farge

Svart

Lagring

8 TB

Produsent

LaCie

Tilkoblinger

USB-C

Produktadresse: https://pippin.no/produkt/225596/lacie-d2-professional-8-tb
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