
 

Philips
Zewnętrzny dysk twardy

NAS
1 TB

SPD8030CC
Centralna pamięć dostępna przez sieć

przez połączenie Ethernet
Porządkowanie i korzystanie z plików z dowolnego komputera w domu. Wystarczy 
podłączyć dysk sieciowy do routera, aby móc centralnie porządkować i zabezpieczać 
ulubione filmy, muzykę i zdjęcia.

Zgodność z szybkimi protokołami sieciowymi
• Sieć LAN 10/100/1000 Mb/s

Niezrównane połączenie multimedialne
• Zgodność z UPnP i DLNA

Możliwość rozszerzenia pamięci
• Host USB 2.0 umożliwiający dodanie zewnętrznego dysku twardego

Solidny i wytrzymały
• Wysokiej jakości, pogrubiona obudowa z aluminium
 



 Sieć LAN 10/100/1000 Mb/s
Dysk twardy może pracować w sieciach o każdej 
prędkości oraz z szybkimi urządzeniami sieciowymi o 
dużej pojemności.

Zgodność z UPnP i DLNA
Odtwarzaj muzykę i filmy w dowolnym miejscu w 
domu, przesyłając strumieniowo zawartość 
bezpośrednio z urządzeń NAS przez serwer UPnP.

Host USB 2.0 umożliwiający dodanie 
dysku twardego
Dodanie innego twardego dysku USB przez 
szybkiego hosta USB 2.0 zapewnia więcej miejsca do 
przechowywanie danych.

Pogrubiona obudowa aluminiowa
Wysokiej jakości obudowa aluminiowa zabezpiecza 
dysk twardy przed zarysowaniami i zniszczeniem, 
chroniąc dane i zapewniając długą żywotność 
urządzenia, jak również tłumi odgłosy pracy dysku.
SPD8030CC/10

Zalety
• Wymagana sieć komputerowa: Bezprzewod. lub 
Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 1000 GB
• Typ dysku twardego: 3,5-calowy dysk twardy
• Szybkość obrotowa: 7200 obr./min
• Szybkość przesyłania: 480 Mb/s (interfejs USB) i 

sieć LAN 10/100/1000 Mb/s
• Czas dostępu (typowy): 8,5 ms
• Pamięć cache: 16 MB

Możliwości połączeń
• Interfejs: Połączenie Ethernet RJ45 i host USB 2.0 

pozwalają dodać urządzenie pamięci masowej

Akcesoria
• Przewód USB: Nie
• kabel Ethernet
• Instrukcja obsługi: ON-CD-ROM
• Skrócona instrukcja obsługi
• Zasilacz sieciowy
• CD-ROM

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows 2000, 

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

przewod. sieć komp.

Protokoły sieciowe
• Zgodność z: TCP/IP

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 0 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14 x 4,9 x 23,4 cm
• Waga: 2,09 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,2 x 14,6 x 30,4 cm
• Waga netto: 2,09 kg
• Waga brutto: 2,32 kg
• Ciężar opakowania: 0,23 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Waga netto: 8,36 kg
• Waga brutto: 9,78 kg
• Ciężar opakowania: 1,42 kg
•
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