
 

Philips
Hard disk extern

NAS
1 TB

SPD8030CC
Stocare centrală reţea

cu conexiune ethernet
Organizaţi şi accesaţi fişierele de pe orice PC de acasă. Conectaţi unitatea de reţea la 
router şi veţi avea acces la o locaţie de stocare centrală pentru a arhiva şi securiza filmele, 
muzica şi amintirile preferate.

Compatibil cu reţele de mare viteză
• 10/100/1000Mbit LAN

Conectivitate multimedia supremă
• Compatibil cu UPnP și DLNA

memorie extensibilă
• Conexiune USB 2.0 pentru a adăuga un hard disk extern

Robust și rezistent
• Calitate înaltă, carcasă extra din aluminiu
 



 10/100/1000Mbit LAN
Hard disk-ul este compatibil cu toate vitezele de 
reţea și este pregătit pentru următoarea generaţie de 
dispozitive LAN de mare viteză.

Compatibil cu UPnP și DLNA
Redaţi muzica și filmele în casă, preluând conţinutul 
direct de pe NAS prin serverul UPnP.

Conexiune USB 2.0 pentru a adăuga HD
Măriţi capacitatea de stocare, pe măsură ce datele 
dvs. cresc, adăugând un alt hard disk USB pentru o 
capacitate mai mare, prin conexiunea USB 2.0 de 
mare viteză.

Carcasă extra din aluminiu
Carcasa din aluminiu de calitate înaltă protejează 
unitatea hard disk împotriva zgârieturilor și uzurii, 
astfel protejându-vă datele și garantând o viaţă utilă 
lungă. De asemenea, izolează sunetul unităţii hard 
disk, asigurând operarea silenţioasă.
SPD8030CC/10

Repere
Vista • Greutate proprie: 1,42 kg
•

Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 1000 GB
• Tip HDD: 3,5" HDD
• Viteză de rotaţie: 7200 rpm
• Rată de transfer: 480 Mb/s (Interfaţă USB) și 10/

100/1000Mbit (LAN)
• Timp de acces (tipic): 8,5 ms
• Memorie cache: 16 MB

Conectivitate
• Interfaţă: Conexiune Ethernet RJ45 și USB 2.0 

pentru dispozitive de stocare în masă suplimentare

Accesorii
• Cablu USB: Nu
• Cablu Ethernet
• Manual de utilizare: PE-CD-ROM
• Ghid de iniţiere rapidă
• Adaptor CA
• CD-ROM

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 2000, Windows XP, Windows 

• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
• Reţea pt. PC necesară: Reţea pt. PC wireless sau cu 

fir

Protocoale de reţea
• Conform: TCP/IP

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 14 x 4,9 x 23,4 cm
• Greutate: 2,09 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

24,2 x 14,6 x 30,4 cm
• Greutate netă: 2,09 kg
• Greutate brută: 2.32 kg
• Greutate proprie: .23 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Greutate netă: 8,36 kg
• Greutate brută: 9,78 kg
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