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Philips
Zewnętrzny dysk twardy

250 GB
USB2.0/FW400

SPD5115CC



 

Nośniki pamięci
• Pojemność twardego dysku: 250 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

Połączenia
• Interfejs: Szybkie złącza USB2.0 i FireWire 400

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

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows 98SE/ 

ME/ 2000/ XP
• Połączenie USB: Wolny port USB
• FireWire: Wolny port FireWire
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Dane opakowania
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91904 3
• Wysokość: 242 mm
• Szerokość: 145 mm
• Długość: 304 mm
• Waga brutto: 2,4 kg
• Ciężar opakowania: 1 kg
• Waga netto: 1/4 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93307 0
• Wysokość: 333 mm
• Długość: 511 mm
• Szerokość: 316 mm
• Waga brutto: 11 kg
• Waga netto: 10 kg
• Ciężar opakowania: 1 kg
•

Zewnętrzny dysk twardy
250 GB USB2.0/FW400 
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