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USB 2.0

SPE2005CC



 

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 120 GB
• Typ pevného disku: 2,5" pevný disk
• Rýchlosť otáčok: 5400 otáč./min.
• Prenosová rýchlosť: 480 MB/s
• Čas prístupu (typický): 8,5 ms
• Vyrovnávacia pamäť: 8 MB

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: Vysokorýchlostné USB2.0

Príslušenstvo
• USB kábel: áno
• Napájací kábel USB: áno
• Manuál používateľa: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista
• USB: Voľný port USB

Rozmery produktu
• Dĺžka kábla: 0 cm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

7,9 x 1.6 x 13 7 cm
• Hmotnosť: ,2 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 22 x 14,8 x 6,6 cm
• Čistá hmotnosť: ,25 kg
• Hmotnosť brutto: ,4 kg
• Hmotnosť obalu: ,15 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32 x 14,5 x 24,8 cm
• Čistá hmotnosť: 1 kg
• Hmotnosť brutto: 1,95 kg
• Hmotnosť obalu: ,95 kg
•

Externý pevný disk
120 GB USB 2.0 

Technické údaje
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