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Lagring
• Hårddiskkapacitet: 320 GB
• HDD-typ: 3,5" HDD
• Rotationshastighet: 7 200 rpm
• Överföringshastighet: 480 Mb/s
• Åtkomsttid (medel): 8,5 ms
• Cacheminne: 8 MB

Programvara
• Nero: BackItUp 2

Anslutningar
• Gränssnitt: USB 2.0 med hög hastighet

Tillbehör
• USB-kabel
• Snabbstartguide
• Nätadapter
• Bruksanvisning på CD-skiva
• CD-ROM

Systemkrav
• PC OS: Windows 2000, Windows XP

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

Förpackningsinformation
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32339 4
• Höjd: 242 mm
• Bredd: 145 mm
• Längd: 304 mm
• Bruttovikt: 2,4 kg
• Taravikt: 1 kg
• Nettovikt: 1,4 kg

Yttre kartong
• Kvantitet: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32341 7
• Höjd: 333 mm
• Längd: 511 mm
• Bredd: 316 mm
• Bruttovikt: 11 kg
• Nettovikt: 10 kg
• Taravikt: 1 kg
•

Extern hårddisk
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