
есно увеличаване на мястото за съхра
Л

Проекти

Включете то

съхранение. 

Възползвайте

Готов
• Plug

Свръх
• Връз

Стаби
• Кор
нение

ран за споделяне, съхраняване и защита

зи твърд диск в компютъра си за моментален достъп до допълнителен обем за 

Стилен и солиден, той ви дава още място и запазва ценните ви данни. 

 се от високата скорост на прехвърляне и простото включване "Plug and Play".

 за употреба
 and play за лесно използване

бързо прехвърляне на файлове
ка по ускорен USB 2.0 с чип на Prolific

лен и издръжлив
пус от дебел висококачествен алуминий
 

Philips
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Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 400 GB
• Тип твърд диск: 3,5" твърд диск
• Скорост на завъртане: 7200 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
• Ръководство за потребителя: да
• AC адаптер: да

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

Windows XP
• USB: Свободен USB порт

Данни за опаковката
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33491 8
• Височина: 183 мм
• Ширина: 136 мм
• Дължина: 183 мм
• Бруто тегло: 1,8 кг
• Тегло с опаковката: 0,8 кг
• Нето тегло: 1 кг

Външен кашон
• Количество: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33499 4
• Височина: 286 мм
• Дължина: 392 мм
• Ширина: 294 мм
• Бруто тегло: 8,2 кг
• Нето тегло: 7,2 кг
• Тегло с опаковката: 1 кг
•

Външен твърд диск
400 GB USB 2.0 
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