
 

 

Philips
Външен твърд диск

320 GB
USB 2.0

SPD5250CC
Противоударно преносимо пространство за съхраняване
Проектиран за споделяне, съхраняване и защита
Получете бърз достъп до огромния си архив от данни и мултимедийни презентации. С 
размер на портфейл, за да може да се носи, удароустойчив при движение и невероятно 
надежден, което ви дава увереността, която изисквате от оборудването си.

Защитете данните си в движение
• Здрав корпус от алуминий и гума

Защитавайте мигновено файловете си
• Бутон Back-Up на One-Click

Изключителна преносима конструкция
• Навиващ се USB захранващ кабел

Свръхбързо прехвърляне на файлове
• Връзка по ускорен USB 2.0 с чип на Prolific



 Здрав корпус от алуминий и гума
Уникална противоударна защита от гума на 
всички ръбове и вътрешно окачване на 
устройството за повишена надеждност

Бутон Back-Up на One-Click
Опростява автоматичното архивиране и 
синхронизиране на файлове с лесен за използване 
бутон за архивиране

Ускорен USB 2.0
Твърдият диск е с USB 2.0 и чип на Prolific за 
свръхбързо прехвърляне на файлове.

Навиващ се USB кабел
Вградените заедно USB и захранващ кабел са 
конструирани да се навиват лесно върху външния 
твърд диск
SPD5250CC/10

Акценти
• Дължина: 60 мм •
Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 320 GB
• Тип твърд диск: 2,5" твърд диск
• Скорост на завъртане: 5400 об./мин.
• Скорост на прехвърляне: 480 Mb/s
• Кеш памет: 8 MB

Софтуер
• Лесно за носене: Синхронизиране на 
предпочитаните - пробна версия, 
Синхронизация на файлове, Защита с парола, 
Преносим Outlook Express - пробна версия, 
Браузър без проследяване - пробна версия

Възможности за свързване
• Интерфейс: Високоскоростен USB2.0

Аксесоари
• Вграден USB кабел
• Ръководство за потребителя: Не
• Ръководство за бърз старт
• CD-ROM: Не

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows 2000, 

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

Данни за опаковката
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36700 8
• Височина: 150 мм
• Ширина: 220 мм

• Бруто тегло: 0,61 кг
• Тегло на опаковката: 0,38 кг
• Нето тегло: 0,23 кг

Външен кашон
• Количество: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36701 5
• Височина: 160 мм
• Дължина: 237 мм
• Ширина: 329 мм
• Бруто тегло: 3,2 кг
• Нето тегло: 2,5 кг
• Тегло на опаковката: 0,7 кг

Размери на продукта
• Дължина на кабела: 0 см
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

8,75 x 1,41 x 15,87 см
• Тегло: 0,22 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22 x 15,5 x 6,3 см
• Нето тегло: 0,22 кг
• Бруто тегло: 0,46 кг
• Тегло на опаковката: 0,24 кг

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,9 x 23,7 x 16 см
• Нето тегло: 0,88 кг
• Бруто тегло: 2,28 кг
• Тегло на опаковката: 1,4 кг
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