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Lagringsmedie
• Harddisk kapacitet: 750 GB
• HDD type: 3,5" HDD
• Rotationshastighed: 7.200 omdr./min.
• Overførselshastighed: 480 MB/sek. (USB-

grænseflade) og LAN på 10/100/1000 Mbit
• Adgangstid (typisk): 8,5 ms
• Cachehukommelse: 16 MB

Tilslutningsmuligheder
• Grænseflade: RJ45-Ethernet-tilslutning og USB 

2.0-vært til ekstra masselagringsenhed

Tilbehør
• USB-kabel: nej
• Ethernet-kabel
• Brugervejledning: OM CD-ROM
• Lynhåndbog
• AC-adapter
• CD-ROM

Systemkrav
• PC OS: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista

• Processor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
• PC-netværk kræves: Trådløst/kablet PC-netværk

Netværksprotokoller
• Overholder: TCP/IP

Produktmål
• Kabellængde: 0 cm
• Mål på produkt (B x H x D): 14 x 4,9 x 23,4 cm
• Vægt: 2,09 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

30,4 x 24,2 x 14.5 cm
• Nettovægt: 2,09 kg
• Bruttovægt: 2,32 kg
• Taravægt: 0,23 kg

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 

51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Nettovægt: 8,36 kg
• Bruttovægt: 9,78 kg
• Taravægt: 1,42 kg
•

Ekstern harddisk
NAS 750 GB 
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