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Mídia de armazenamento
• Capacidade do disco rígido: 250 GB
• Tipo de HDD: HDD de 3,5"
• Velocidade da rotação: 7.200 rpm
• Taxa de transferência: 480 Mb/s
• Tempo de acesso (típico): 8,5
• Memória cache: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp

Conectividade
• Interface: USB 2.0 e FireWire 400 de alta 

velocidade

Acessórios
• Cabo USB
• Cabo FireWire
• Manual do usuário
• Adaptador AC
• CD-ROM

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows 98SE/Me/

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

Dados da embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91905 0
• Altura: 242 mm
• Largura: 145 mm
• Comprimento: 304 mm
• Peso bruto: 2,4 kg
• Peso da embalagem: 1 kg
• Peso líquido: 1.4 kg

Embalagem externa
• Quantidade: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93308 7
• Altura: 333 mm
• Comprimento: 511 mm
• Largura: 316 mm
• Peso bruto: 11 kg
• Peso líquido: 10 kg
• Peso da embalagem: 1 kg
•

Disco rígido externo
250 GB USB2.0/FW400 
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