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Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 320 GB
• Typ pevného disku: 3,5" pevný disk
• Rýchlosť otáčok: 7200 otáč./min.
• Prenosová rýchlosť: 480 MB/s
• Čas prístupu (typický): 8,5 ms
• Vyrovnávacia pamäť: 8 MB

Softvér
• Nero: Funkcia na zálohovanie BackItUp 2

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: Vysokorýchlostné USB 2.0

Príslušenstvo
• USB kábel: áno
• Sprievodca pre rýchly štart: áno
• Sieťový AC adaptér: áno
• Užívateľská príručka na disku CD-ROM: áno
• Disk CD-ROM: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 2000, 

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

Údaje o balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32339 4
• 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 12581 32341 7
• Výška: 333 mm
• Dĺžka: 511 mm
• Šírka: 316 mm
• Hmotnosť brutto: 11 kg
• Netto hmotnosť: 10 kg
• Hmotnosť obalu: 1 kg
•

Externý pevný disk
320 GB USB 2.0 
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