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Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 320 GB
• Тип твърд диск: 2,5" твърд диск
• Скорост на завъртане: 5400 об./мин.
• Скорост на прехвърляне: 480 Mb/s
• Време за достъп (типично): 8,5 мс
• Кеш памет: 8 MB

Възможности за свързване
• Интерфейс: Високоскоростен USB 2.0

Аксесоари
• USB кабел: да
• USB захранващ кабел: да
• Ръководство за потребителя: да

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista
• USB: Свободен USB порт

Размери на изделието
• Дължина на кабела: 0 см

• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 
7,9 x 1,6 x 13,7 см

• Тегло: 0,2 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22 x 14,8 x 6,6 см
• Нето тегло: 0,25 кг
• Бруто тегло: 0,4 кг
• Тегло с опаковката: 0,15 кг
• EAN: 87 12581 43595 0
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 32 x 14,5 x 24,8 см
• Нето тегло: 1 кг
• Бруто тегло: 1,95 кг
• Тегло с опаковката: 0,95 кг
• EAN: 87 12581 43596 7
• Брой потребителски опаковки: 4
•

Външен твърд диск
320 GB USB 2.0 
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