
rmazenamento portátil à prova de choqu
A

Concebi

Obtenha aces

da sua carteir

movimento, e

Prote
• Caix

Prote
• Botã

Trans
• Ligaç

Desig
• Cab
e

da para guardar, partilhar e proteger

so rápido ao seu grande arquivo de dados e apresentações multimédia. Do tamanho 

a, para um fácil transporte, à prova de impacto para suportar o trabalho em 

 altamente fiável para lhe dar a confiança exigida ao seu equipamento.

ja os seus dados em movimento
a resistente em alumínio e borracha

ge instantaneamente os seus ficheiros
o de segurança de um clique

ferência de ficheiros ultra-rápida
ão USB 2.0 acelerada com chip Prolific

n portátil exclusivo
o de alimentação USB de enrolar
 

Philips
Disco Rígido Externo

80 GB
USB 2.0

SPD5210CC



 

Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 80 GB
• Tipo HDD: 2,5" HDD
• Velocidade rotacional: 4200 rpm
• Velocidade de transferência: 480 Mb/s
• Memória cache: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp

Conectividade
• Interface: USB2.0 de Alta Velocidade

Acessórios
• Cabo USB integrado
• Manual do Utilizador
• CD-ROM

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• Processador: Pentium 4, 1 GHz, 128 MB de RAM

Dados da embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91894 7
• Altura: 82 mm
• Largura: 267 mm
• Comprimento: 212 g mm
• Peso bruto: 0.61 kg
• Tara: 0,38 kg
• Peso líquido: 0.23 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93303 2
• Altura: 193 mm
• Comprimento: 441 mm
• Largura: 286 mm
• Peso bruto: 3,2 kg
• Peso líquido: 2,5 kg
• Tara: 0,7 kg
•

Disco Rígido Externo
80 GB USB 2.0 
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