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Philips
Externe harde schijf

320 GB
USB 2.0

SPE3031CC



 

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 320 GB
• Type HDD: 3,5 inch HDD
• Rotatiesnelheid: 7200 rpm
• Overdrachtsnelheid: 480 Mb/s
• Toegangstijd (normaal): 8,5 ms
• Cache-geheugen: 8 MB

Connectiviteit
• Interface: High-speed USB 2.0

Accessoires
• USB-kabel
• Gebruikershandleiding
• AC-adapter

Systeemvereisten
• PC-besturingssysteem: Windows 2000, Windows 

XP
• USB: Vrije USB-poort

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33492 5
• Hoogte: 183 mm
• Breedte: 136 mm
• Lengte: 183 mm
• Brutogewicht: 1,8 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,8 kg
• Nettogewicht: 1 kg

Omdoos
• Hoeveelheid: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33500 7
• Hoogte: 286 mm
• Lengte: 392 mm
• Breedte: 294 mm
• Brutogewicht: 8,2 kg
• Nettogewicht: 7,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 1 kg
•

Externe harde schijf
320 GB USB 2.0 
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