
 

Philips
Disco Rígido Externo

250 GB
USB 2.0

SPD5110CC
Armazenamento de segurança protegido

Concebida para guardar, partilhar e proteger
Arquive e proteja instantaneamente os seus filmes domésticos, músicas e memórias 
preferidos! Nunca ficará sem espaço de armazenamento ou perderá dados se tiver um disco 
rígido Philips. Construído para durar, dá-lhe a fiabilidade que exige ao seu equipamento.

Protege instantaneamente os seus ficheiros
• Botão de segurança de um clique

Evita a perda de dados
• Botão de encerramento de segurança

Transferência de ficheiros ultra-rápida
• Ligação USB 2.0 acelerada com chip Prolific

Robusto e durável
• Caixa extra espessa em alumínio de alta qualidade
 



 Botão de segurança de um clique
O botão de segurança de um clique simplifica as 
cópias de segurança e a sincronização automáticas de 
ficheiros

Botão de encerramento de segurança
Antes de desligar o disco externo verifica duas vezes 
se todos os dados foram gravados e se é seguro 
desligar

USB 2.0 acelerado
O Disco Rígido está equipado com USB 2.0 e um 
chip Prolific para transferência de ficheiros ultra 
rápida.

Caixa em alumínio extra espessa
A caixa de alumínio de alta qualidade protege o disco 
rígido do desgaste - protegendo os seus dados e 
garantindo uma vida útil mais prolongada. Isola 
igualmente o som da unidade para assegurar um 
funcionamento silencioso.
SPD5110CC/00

Destaques
• sistema operativo do PC: Windows 98SE/ ME/ • Tara: 1 kg
•

Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 250 GB
• Tipo HDD: 3,5" HDD
• Velocidade rotacional: 7200 rpm
• Velocidade de transferência: 480 Mb/s
• Tempo de acesso (típico): 8,5
• Memória cache: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp

Conectividade
• Interface: USB2.0 de Alta Velocidade

Acessórios
• cabo USB
• Manual do Utilizador
• Adaptador CA
• CD-ROM

Requisitos do Sistema

2000/ XP
• USB: Porta USB livre
• Processador: Pentium 4, 1 GHz, 128 MB de RAM

Dados da embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91892 3
• Altura: 242 mm
• Largura: 145 mm
• Comprimento: 304 mm
• Peso bruto: 2,4 kg
• Tara: 1 kg
• Peso líquido: 1,4 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93305 6
• Altura: 333 mm
• Comprimento: 511 mm
• Largura: 316 mm
• Peso bruto: 11 kg
• Peso líquido: 10 kg
Especificações
Disco Rígido Externo
250 GB USB 2.0 
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