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Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 320 GB
• Тип твърд диск: 3,5" твърд диск
• Скорост на завъртане: 7200 об./мин.
• Скорост на прехвърляне: 480 Mb/s
• Време за достъп (типично): 8,5 мс
• Кеш памет: 8 MB

Софтуер
• Nero: BackItUp 2

Възможности за свързване
• Интерфейс: Високоскоростен USB2.0

Аксесоари
• USB кабел: да
• Ръководство за бързо инсталиране: да
• AC адаптер: да
• Ръководство за потребителя на CD-ROM: да
• CD-ROM: да

Спецификации на системата
• Операционна система на PC: Windows 2000, 

Windows XP
• USB: Свободен USB порт
• Процесор: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Данни за опаковката
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32339 4
• Височина: 242 мм
• Ширина: 145 мм
• Дължина: 304 мм
• Бруто тегло: 2,4 кг
• Тегло с опаковката: 1 кг
• Нето тегло: 1,4 кг

Външен кашон
• Количество: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32341 7
• Височина: 333 мм
• Дължина: 511 мм
• Ширина: 316 мм
• Бруто тегло: 11 кг
• Нето тегло: 10 кг
• Тегло с опаковката: 1 кг
•

Външен твърд диск
320 GB USB 2.0 

Спецификации

Дата на издаване  
2008-04-07

Версия: 2.0.2

12 NC: 8670 000 28152
EAN: 87 12581 32339 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SPD5

Акценти

Бутон Ba
Опростява
синхронизи
бутон за а

Корпус о
Корпусът 
твърдия д
начин запа
дълготрай
шума от у
работа.

Бутон за
Преди изк
допълните
записани и

Ускорен
Твърдият 
свръхбързо
117CC

 на про

ck-Up на
 автомат
ране на ф
рхивиране

т свръхд
от високок
иск от изн
звайки цен
на употре
стройство

 безопасн
лючване на
лна провер
 е безопас

 USB 2.0
диск е с U
 прехвърля
 One-Click
ичното архивиране и 
айлове с лесен за използване 

ебел алуминий
ачествен алуминий пази 
осване и повреди, по този 
ните ви данни и гарантирайки 
ба. Освен това, той изолира 
то, за да се гарантира тиха 

о изключване
 външния диск прави 
ка дали всички данни са 

но да се изключи

SB 2.0 и чип на Prolific за 
не на файлове.
/00

дукта

http://www.philips.com

