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Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 320 GB
• Tip HDD: 3,5" HDD
• Viteză de rotaţie: 7200 rpm
• Rată de transfer: 480 MB/s
• Timp de acces (tipic): 8,5 ms
• Memorie cache: 8 MB

Software
• Nero: BackItUp 2

Conectivitate
• Interfaţă: USB 2.0 cu viteză ridicată

Accesorii
• Cablu USB
• Ghid de iniţiere rapidă
• Adaptor CA
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM
• CD-ROM

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 2000, Windows XP

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

Informaţii ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32339 4
• 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 12581 32341 7
• Înălţime: 333 mm
• Lungime: 511 mm
• Lăţime: 316 mm
• Greutate brută: 11 kg
• Greutate netă: 10 kg
• Greutate proprie: 1 kg
•

Hard disk extern
320 GB USB 2.0 
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