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Seagate 
Backup 

Plus Slim

Liitäntä: USB 3.0 
Virtalähde: USB 

Pyörimisnopeus: 5 400 rpm 
Fyysiset mitat: 

16,5 × 10,5 × 3,5 cm
Koko: 2,5 tuumaa 

Paino: 208 g

Konsolin sisäisen kiintolevyn vaihtaminen on 
kalliimpaa, eikä esimerkiksi PS4 tue kahta tera-

tavua suurempia sisäisiä kiintolevyjä. Siksi ulkoinen on 
sekä hinnaltaan että tallennustilaltaan näppärä ratkaisu.”

Lisää säilytys-
tilaa konsoli-
peleille

 Tavaraa  TESTISSÄ SEAGATEN 
BACKUP PLUS SLIM -KIINTOLEVY 

P elit vaativat koko ajan enemmän tilaa kiintole-
vyiltä ja digitaaliset lataukset yleistyvät, joten 
säilytystila uhkaa etenkin pelikonsoleilla loppua 

koko ajan kesken. Xbox Onen omistajat ovat voineet 
käyttää apuna ulkoisia kiintolevyjä jo konsolin julkaisus-
ta asti, mutta PlayStation 4:n omistajat ovat tähän asti 
joutuneet ratkaisemaan ongelman vaihtamalla konsolin 
sisäisen kiintolevyn suurempaan. Sony onneksi lisäsi vii-
mein tuen PS4:n ulkoisille kiintolevyille maaliskuussa jär-
jestelmäpäivitys 4.5:n myötä. Kuinka helppoa ulkoisen 
kiintolevyn käyttö konsolilla sitten on? Testasimme asiaa 
Seagaten kahden teratavun Backup Plus Slim -kiintole-
vyjen avulla.

Ulkoisen kiintolevyn käyttöönotto PS4:llä on 
helppoa. Laite liitetään konsolin USB-porttiin, joka Sea-
gate Backup Plus Slimissä antaa samalla virtaa, eli eril-
listä virtalähdettä ei tarvita. Käytettävän kiintolevyn on 
oltava USB 3.0 -yhteensopiva, mikä on standardi kai-
kissa uudemmissa kiintolevyissä. Kiintolevy on alustet-
tava konsolin valikoista (Asetukset > Laitteet > USB-tal-
lennuslaitteet > Formatoi laajennetuksi tallennustilaksi), 
mutta tämän jälkeen kaikki hoituu itsestään. Ulkoinen 
kiintolevy muuttuu konsolin pääasialliseksi säilytystilak-
si, ja kaikki uudet pelit ja ladattu sisältö menevät sinne 
automaattisesti. Käyttäjät voivat myös siirtää konsolin 
omalle kiintolevylle jo asennettuja sisältöjä ulkoiselle kiin-
tolevylle. Vain kuvakaappaukset ja videot on edelleen 
säilytettävä konsolin omalla kiintolevyllä.

Ulkoiselta kiintolevyltä käytettäessä pelit latautu-
vat ja käynnistyvät pykälän nopeammin kuin konsolin 
omalta kiintolevyltä, joten vaikka mistään järisyttävistä 
eroista ei voi puhua, ainakaan ei tarvitse pelätä, että ne 
toimisivat hitaammin. Toki kiintolevy vie yhden konsolin 
USB-porteista, mikä PS4:n kahden portin perusmalleis-
sa saattaa olla ongelma. Prossa on takana kolmas USB-
portti, joka on kuin omiaan ulkoista kiintolevyä varten.

Jos säilytystila siis uhkaa loppua kesken, eikä ole 
ulkoista kiintolevyä aiemmin harkinnut, niin se kannattaa 
ottaa vaihtoehdoksi. Konsolin sisäisen kiintolevyn vaih-
taminen on kalliimpaa, eikä esimerkiksi PS4 tue kahta 
teratavua suurempia sisäisiä kiintolevyjä. Siksi ulkoi-
nen on sekä hinnaltaan että tallennustilaltaan näppärä 
ratkaisu, eikä ainakaan testattu malli pitänyt juuri 
minkäänlaista ääntä.

Slim-malleja on saatavilla 500 gigatavun sekä yh-
den ja kahden teratavun versioina. Testattu kahden 
teratavun Backup Plus Slim irtoaa noin 130 euron hin-
taan, ja yhden teratavun version saa noin 90 eurolla. 
Ne toimivat PS4:ssä, Xbox Onessa sekä Windows- ja 
Mac-tietokoneissa. Kiintolevyt ovat erittäin pienikokoisia 
ja kevyitä ja mahtuvat helposti taskuun, joskin pelikäy-
tössä niitä tuskin tarvitsee juuri kuljetella. Ne ovat myös 
valmiiksi metallikuorella suojattuja. Seagaten Backup 
Plus -sarjaan kuuluu myös muita malleja, joista löytyy 
suurempia kuin kahden teratavun versioita.

Tietokoneilla käyttöönsä saa lisäksi varmuuskopioi-
den hallinnassa auttavan Seagate Dashboard -ohjelmis-
ton. Heinäkuussa Seagate julkaisee Xbox Onelle ulkoi-
set Game Pass Special Edition -kiintolevyt, joiden mu-
kana tulee kuukausi (2 Tt:n versio) tai kaksi kuukautta (4 
Tt:n versio) ilmaista käyttöaikaa Microsoftin Xbox Game 
Pass -palveluun.  Miika Huttunen


