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Zewnętrzny dysk twardy
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USB 2.0

SPD5100CC



 

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 160 GB
• Typ dysku twardego: 3,5-calowy dysk twardy
• Szybkość obrotowa: 7200 obr./min
• Szybkość przesyłania: 480 Mb/s
• Czas dostępu (typowy): 8,5
• Pamięć cache: 8 MB

Oprogramowanie
• Nero: BackItUp

Możliwości połączenia
• Interfejs: Szybkie złącze USB 2.0

Akcesoria
• Przewód USB
• Podręcznik użytkownika
• Zasilacz sieciowy
• CD-ROM

Wymagania systemowe
• PC OS: Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP

• USB: Wolny port USB
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Dane opakowania
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91882 4
• Wysokość: 242 mm
• Szerokość: 145 mm
• Długość: 304 mm
• Waga brutto: 2,4 kg
• Cieżar opakowania: 1 kg
• Waga netto: 1/4 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93298 1
• Wysokość: 333 mm
• Długość: 511 mm
• Szerokość: 316 mm
• Waga brutto: 11 kg
• Waga netto: 10 kg
• Cieżar opakowania: 1 kg
•

Zewnętrzny dysk twardy
160 GB USB 2.0 

Dane techniczne

Data wydania 2007-08-04

Wersja: 3.0

12 NC: 9082 100 05478
EAN: 87 10895 91882 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SPD5

Zalety p

Przycisk 
Uprość aut
synchroniza
natychmias

Złącze U
Dysk tward
Prolific zap

Pogrubio
Wysokiej ja
twardy prze
dane i zape
również tłu
100CC

roduktu

natychmi
omatyczną 
cję dzięki ła
towej archiw

SB 2.0 o z
y jest wypo
ewniające b

na obudo
kości obudo
d zarysowa
wniając dłu

mi odgłosy p
astowej archiwizacji
archiwizację plików i 
twemu w użyciu przyciskowi 
izacji

większonym transferze
sażony w złącze USB 2.0 i układ 
ardzo szybkie przesyłanie plików.

wa aluminiowa
wa aluminiowa zabezpiecza dysk 
niami i zniszczeniem, chroniąc 
gą żywotność urządzenia, jak 
racy dysku.
/00


