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µένη για αποθήκευση, κοινή χρήση και προστασία

τε αγαπηµένες οικογενειακές ταινίες, µουσική και αναµνήσεις στη στιγµή! Εάν έχετε 

 της Philips, δεν θα σας λείψει ποτέ χώρος για αποθήκευση ούτε θα χάσετε 

αι ανθεκτικός και προσφέρει τη σιγουριά που απαιτείτε από τον εξοπλισµό σας.

ασία των αρχείων σας στη στιγµή
µπί Back-Up ενός κλικ

οπή της απώλειας δεδοµένων
µπί ασφαλούς τερµατισµού λειτουργίας

τικά γρήγορη µεταφορά αρχείων
άχυνση της σύνδεσης USB 2.0 µε το τσιπ Prolific

τική ανθεκτικότητα
τερα χοντρό περίβληµα υψηλής ποιότητας από αλουµίνιο
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Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 160 GB
• Τύπος σκληρού δίσκου: Σκληρός δίσκος 3,5"
• Ταχύτητα περιστροφής: 7,200 rpm
• Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: 480 Mb/s
• Χρόνος πρόσβασης (τυπικός): 8,5
• Μνήµη cache: 8 MB

Λογισµικό
• Nero: BackItUp

Συνδεσιµότητα
• ∆ιασύνδεση: USB2.0 υψηλής ταχύτητας

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB: ναι
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι
• Προσαρµογέας AC: ναι
• CD-ROM: ναι

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 

98SE/ ME/ 2000/ XP

• USB: Ελεύθερη θύρα USB
• Επεξεργαστής: Pentium 4   1 GHz, µνήµη RAM 

128 MB

∆εδοµένα συσκευασίας
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91882 4
• Ύψος: 242 χιλ.
• Πλάτος: 145 χιλ.
• Μήκος: 304 χιλ.
• Μικτό βάρος: 2,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,4 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93298 1
• Ύψος: 333 χιλ.
• Μήκος: 511 χιλ.
• Πλάτος: 316 χιλ.
• Μικτό βάρος: 11 κ.
• Καθαρό βάρος: 10 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1 κ.
•

Εξωτερικός σκληρός δίσκος
160 GB USB 2.0 
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