
 

 

Philips
Externe harde schijf

1 TB
eSATA USB 2.0

SPD5130CC
Veilige opslag van back-ups

's Werelds eerste enkelvoudige schijf met een capaciteit van één terabyte

Archiveer en beveilig uw favoriete thuisfilms, muziek en herinneringen in een 
handomdraai! U komt nooit opslagruimte tekort als u een harde schijf van Philips hebt. 
Deze is zeer duurzaam, waardoor u de zekerheid hebt die u van uw apparatuur verlangt.

Beveilig uw bestanden in een handomdraai
• Met één druk op de knop back-ups maken

Voorkom verlies van gegevens
• Knop voor veilig afsluiten

Supersnelle bestandsoverdracht
• eSATA-aansluiting met een interfacesnelheid van 3 Gb/s
• Versnelde USB 2.0-verbinding met Prolific-chip

Robuust en duurzaam
• Hoogwaardige, extradikke aluminium behuizing



 eSATA-aansluiting
Dankzij de supersnelle eSATA-aansluiting met een 
interfacesnelheid van 3 Gb/s kunt u bestanden zes 
keer sneller overbrengen dan met een USB-
interface.

Met één druk op de knop back-ups 
maken
Vereenvoudig automatische back-up en 
synchronisatie van bestanden met een 
gebruiksvriendelijke knop voor het maken van back-
ups

Extradikke aluminium behuizing
De hoogwaardige aluminium behuizing beschermt de 
harde schijf tegen slijtage. Zo worden uw gegevens 
beschermd en bent u verzekerd van een lange 
levensduur. Bovendien wordt het geluid van de schijf 
geïsoleerd voor een stille werking.
SPD5130CC/10

Kenmerken
• Gewicht van de verpakking: 1 kg
•

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 1000 GB
• Type HDD: 3,5 inch HDD
• Rotatiesnelheid: 7200 rpm
• Overdrachtsnelheid: 480 Mb/s
• Toegangstijd (normaal): 8,5 ms
• Cache-geheugen: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp 2

Connectiviteit
• Interface: eSATA en high-speed USB 2.0

Accessoires
• USB-kabel
• Snelstartgids
• AC-adapter
• Gebruikershandleiding op CD-ROM
• CD-ROM
• eSATA-kabel

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows 2000, Windows 

XP
• Processor: Pentium 4, 1 GHz, 128 MB RAM

Gegevens van de verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34564 8
• Hoogte: 242 mm
• Breedte: 145 mm
• Lengte: 304 mm
• Brutogewicht: 2,4 kg
• Gewicht van de verpakking: 1 kg
• Nettogewicht: 1,4 kg

Omdoos
• Hoeveelheid: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34569 3
• Hoogte: 333 mm
• Lengte: 511 mm
• Breedte: 316 mm
• Brutogewicht: 11 kg
• Nettogewicht: 10 kg
Publicatiedatum  
2009-10-02

Versie: 3.0.6

12 NC: 8670 000 30877
EAN: 87 12581 34564 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com

Specificaties
Externe harde schijf
1 TB eSATA USB 2.0

http://www.philips.com

