
ezpečnostné zálohovanie uložených údajo
B

Navrhnu

Bezprostredn

pevný disk Ph

údajov. Je stav

Okam
• Tlač

Predc
• Tlač

Super
• Prip
• Zrýc

Robus
• Vyso
v

tý pre uskladnenie, zdieľanie a chránenie

e archivujte a zabezpečte vaše obľúbené domáce filmy, hudbu a spomienky! Ak máte 

ilips, už nikdy sa nebudete musieť obávať nedostatku úložného priestoru alebo straty 

aný tak, aby vydržal, a preto sa budete môcť na vaše zariadenie vždy spoľahnúť.

žite zabezpečte svoje súbory
idlo záloh. údajov jedným stlačením

hádzajte strate údajov
idlo bezpečného vypnutia

 rýchly prenos údajov
ojenie eSATA s rýchlosťou rozhrania 3 Gb/s
hlené pripojenie USB 2.0 s čipom Prolific

tný a odolný
kokvalitné, výnimočne masívne hliníkové puzdro
 

Philips
Externý pevný disk

500 GB
eSATA USB 2.0

SPD5121CC



 

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 500 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: eSATA a vysokorýchlostné USB2.0

Príslušenstvo
• USB kábel: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
• Sieťový AC adaptér: áno
• Príručka používateľa na disku CD-ROM: áno
• Disk CD-ROM: áno
• Kábel eSATA: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 2000, 

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

Údaje o balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34560 0
• 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 34565 5
• Výška: 333 mm
• Dĺžka: 511 mm
• Šírka: 316 mm
• Hmotnosť brutto: 11 kg
• Netto hmotnosť: 10 kg
• Hmotnosť obalu: 1 kg
•

Externý pevný disk
500 GB eSATA USB 2.0

Technické údaje
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