
xtensie de stocare simplă
E
Concepu

Conectaţi ac

elegant și rob

importante. B

Pregă
• Plug

Trans
• Con

Robus
• Carc
t pentru a stoca, partaja și proteja

eastă unitate hard disk la computer pentru capacitate suplimentară instant. 

ust, vă oferă capacitate suplimentară de stocare și protecţie pentru datele 

ucuraţi-vă de viteza mare de transfer și de simplitatea sistemului plug and play.

tit pentru utilizare
 and play pentru facilitarea utilizării

fer super-rapid de fișiere
exiune USB 2.0 accelerată, cu cip Prolific

t și rezistent
asă groasă, de calitate ridicată, din aluminiu
 

Philips
Hard disk extern

1 TB
USB 2.0

SPE3091CC



 

Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 1000 GB
• Tip HDD: 3,5" HDD
• Viteză de rotaţie: 7200 rpm
• Rată de transfer: 480 MB/s
• Timp de acces (tipic): 8,5 ms
• Memorie cache: 32 MB

Conectivitate
• Interfaţă: USB 2.0 de mare viteză

Accesorii
• Cablu USB
• Manual de utilizare
• Adaptor CA

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 2000, Windows XP
• USB: Port USB gratuit

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36695 7
• Înălţime: 183 mm
• Lăţime: 250 mm
• Lungime: 136 mm
• Greutate brută: 1,8 kg
• Greutate proprie: 0,8 kg
• Greutate netă: 1 kg

Cutie exterioară
• Cantitate: 4

• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36699 5
• Înălţime: 286 mm
• Lungime: 392 mm
• Lăţime: 294 mm
• Greutate brută: 8,2 kg
• Greutate netă: 7,2 kg
• Greutate proprie: 1 kg

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

11,86 x 3,04 x 18,7 cm
• Greutate: 1,052 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 36695 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

25 x 18,3 x 13,6 cm
• Greutate netă: 1 kg
• Greutate brută: 1,8 kg
• Greutate proprie: 0,8 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 36699 5
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie exterioară (L x L x Î): 39,2 x 29,4 x 28,6 cm
• Greutate netă: 4 kg
• Greutate brută: 7,8 kg
• Greutate proprie: 3,8 kg
•
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