
tocare de rezervă sigură
S
Concepu

Arhivaţi și sec

spaţiu de stoc

pentru a dura

Prote
• Buto

Previn
• Buto

Trans
• USB

Robus
• Calit
t pentru a stoca, partaja și proteja

urizaţi instant filmele favorite, muzica și amintirile dvs.! Nu veţi rămâne niciodată fără 

are și nici nu veţi pierde date dacă veţi utiliza un hard disc Philips. Este construit 

 și vă oferă încrederea de care aveţi nevoie pentru echipamentul pe care îl deţineţi.

cţie instantă pentru fișierele dvs.
n Back-Up pentru One-Click

e pierderea de date
n de oprire sigur

fer super-rapid de fișiere
 2.0 accelerat/conexiune FireWire

t și rezistent
ate înaltă, carcasă extra din aluminiu
 

Philips
Hard disk extern

250 GB
USB2.0/FW400

SPD5115CC



 

Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 250 GB
• Tip HDD: 3,5" HDD
• Viteză de rotaţie: 7200 rpm
• Rată de transfer: 480 MB/s
• Timp de acces (tipic): 8,5
• Memorie cache: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp

Conectivitate
• Interfaţă: USB 2.0 de mare viteză și FireWire 400

Accesorii
• Cablu USB
• Cablu FireWire
• Manual de utilizare
• Adaptor CA
• CD-ROM

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP

• USB: Port USB gratuit
• FireWire: Port FireWire
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Informaţii ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91904 3
• Înălţime: 242 mm
• Lăţime: 145 mm
• Lungime: 304 mm
• Greutate brută: 2,4 kg
• Greutate proprie: 1 kg
• Greutate netă: 1,4 kg

Cutie exterioară
• Cantitate: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93307 0
• Înălţime: 333 mm
• Lungime: 511 mm
• Lăţime: 316 mm
• Greutate brută: 11 kg
• Greutate netă: 10 kg
• Greutate proprie: 1 kg
•
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