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Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 120 GB
• Tip HDD: 2,5" HDD
• Viteză de rotaţie: 5400 rpm
• Rată de transfer: 480 Mb/s
• Memorie cache: 8 MB

Software
• Ușor de transportat: Favorites Sync-trial, 

Sincronizare fișiere, Protecţie cu parolă, Portable 
Outlook Express-trial, Trace free browsing-trial

Conectivitate
• Interfaţă: USB 2.0 de mare viteză

Accesorii
• Cablu USB integrat
• Manual de utilizare: Nu
• Ghid de iniţiere rapidă
• CD-ROM: Nu

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 2000, Windows XP
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Informaţii ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93808 2
• Înălţime: 150 mm
• Lăţime: 220 mm
• Lungime: 60 mm
• Greutate brută: 0,61 kg
• Greutate proprie: 0,38 kg
• Greutate netă: 0,23 kg

Cutie exterioară
• Cantitate: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93858 7
• Înălţime: 160 mm
• Lungime: 237 mm
• Lăţime: 329 mm
• Greutate brută: 3,2 kg
• Greutate netă: 2,5 kg
• Greutate proprie: 0,7 kg
•
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