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Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 6 GB
• Τύπος σκληρού δίσκου: Σκληρός δίσκος 1"
• Ταχύτητα περιστροφής: 3,600 rpm
• Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: 10 MB/δευτ
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 128 KB

Αξεσουάρ
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι
• CD-ROM: ναι

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 98 

SE, 2000, ME, XP
• Επεξεργαστής: Pentium 4   1 GHz, µνήµη RAM 

128 MB

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 4

Συνδεσιµότητα
• ∆ιασύνδεση: Hi Speed USB2.0

Λογισµικό
• Nero: BackItUp, EasySync
•

Εξωτερικός σκληρός δίσκος
6 GB USB 2.0 
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