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Lagringsmedie
• Harddisk kapacitet: 250 GB
• HDD type: 3,5" HDD
• Rotationshastighed: 7.200 omdr./min.
• Overførselshastighed: 480 Mb/s
• Adgangstid (typisk): 8,5
• Cachehukommelse: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp

Tilslutning
• Grænseflade: Hurtig USB 2.0

Tilbehør
• USB-kabel
• Brugerhåndbog
• AC-adapter
• CD-ROM

Systemkrav
• PC OS: Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP

• USB: Ledig USB port
• Processor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Emballagedata
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91892 3
• Højde: 242 mm
• Bredde: 145 mm
• Længde: 304 mm
• Bruttovægt: 2,4 kg
• Taravægt: 1 kg
• Nettovægt: 1/4 kg

Ydre indpakning
• Mængde: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93305 6
• Højde: 333 mm
• Længde: 511 mm
• Bredde: 316 mm
• Bruttovægt: 11 kg
• Nettovægt: 10 kg
• Taravægt: 1 kg
•

Ekstern harddisk
250 GB USB 2.0 
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