
 

Philips
Externý pevný disk

250 GB
USB 2.0

SPD5110CC
Bezpečnostné zálohovanie úložených údajov
Navrhnutý pre uskladnenie, zdieľanie a chránenie
Bezprostredne archivujte a zabezpečte vaše obľúbené domáce filmy, hudbu a spomienky! Ak máte 
pevný disk Philips, už nikdy sa nubudete musieť obávať nedostatku úložného priestoru alebo straty 
údajov. Je stavaný tak, aby vydržal, a preto sa budete môcť na vaše zariadenie vždy spoľahnúť.

Okamžite zabezpečte svoje súbory
• Tlačidlo zálohovania údajov 1 stlačením

Predchádzajte strate údajov
• Tlačidlo bezpečného vypnutia

Super rýchly prenos údajov
• Zrýchlené pripojenie USB 2.0 s čipom Prolific

Robustný a odolný
• Vysokokvalitné, výnimočne masívne hliníkové puzdro
 



 Tlačidlo zálohovania údajov 1 stlačením
Zjednodušte automatické zálohovanie a 
synchronizáciu údajov pomocou tlačidla zálohovania 
údajov jedným stlačením.

Tlačidlo bezpečného vypnutia
Externý pevný disk pred vypnutím dvakrát 
skontroluje, či sa zapísali všetky údaje a je bezpečné 
vykonať vypnutie disku.

Zrýchlené USB 2.0
Pevný disk je vybavený rozhraním USB 2.0 a čipom 
Prolific na super rýchly prenos údajov.

Výnimočne masívne hliníkové puzdro
Vysokokvalitné hliníkové puzdro chráni pevný disk 
pred opotrebovaním a poškodením – čím chráni vaše 
údaje a zaručuje dlhú životnosť. Zároveň izoluje 
zvuky pevného disku, čím zabezpečuje jeho tichú 
prevádzku.
SPD5110CC/00

Hlavné prvky
• Operačný systém počítača: Windows 98SE/ ME/ • Hmotnosť obalu: 1 kg
•

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 250 GB
• Typ pevného disku: 3,5" pevný disk
• Rýchlosť otáčok: 7200 otáč./min.
• Prenosová rýchlosť: 480 MB/s
• Čas prístupu (typický): 8,5
• Vyrovnávacia pamäť: 8 MB

Softvér
• Nero: BackItUp

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: Vysokorýchlostné USB 2.0

Príslušenstvo
• USB kábel: áno
• Manuál používateľa: áno
• Sieťový AC adaptér: áno
• Disk CD-ROM: áno

Systémové požiadavky

2000/ XP
• USB: Voľný port USB
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Údaje o balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91892 3
• Výška: 242 mm
• Šírka: 145 mm
• Dĺžka: 304 mm
• Hmotnosť brutto: 2.4 kg
• Hmotnosť obalu: 1 kg
• Netto hmotnosť: 1/4" kg

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93305 6
• Výška: 333 mm
• Dĺžka: 511 mm
• Šírka: 316 mm
• Hmotnosť brutto: 11 kg
• Netto hmotnosť: 10 kg
Technické údaje
Externý pevný disk
250 GB USB 2.0 
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