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Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 320 GB
• Tipo HDD: 3,5" HDD
• Velocidade rotacional: 7200 rpm
• Velocidade de transferência: 480 Mb/s (interface 

USB) e LAN de 10/100/1000 Mbit
• Tempo de acesso (típico): 8,5 ms
• Memória cache: 16 MB

Conectividade
• Interface: Ligação Ethernet RJ45 e anfitrião USB 

2.0 para dispositivo de armazenamento em massa

Acessórios
• cabo USB: não
• Cabo de Ethernet
• Manual do Utilizador: ON-CD-ROM
• Manual de início rápido
• Adaptador CA
• CD-ROM

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

Windows XP, Windows Vista
• Processador: Pentium 4, 1 GHz, 128 MB de RAM
• Necessária rede de PC: Rede de PC sem fios ou 

com fios

Protocolos de rede
• Conformidade com: TCP/IP

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 0 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14 x 4,9 x 23,4 cm
• Peso: 2,09 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

30.4 x 24,2 x 14,5 cm
• Peso líquido: 2,09 kg
• Peso bruto: 2,32 kg
• Tara: .23 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Peso líquido: 8,36 kg
• Peso bruto: 9,78 kg
• Tara: 1,42 kg
•
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