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Mídia de armazenamento
• Capacidade do disco rígido: 120 GB
• Tipo de HDD: HDD de 2,5"
• Velocidade da rotação: 5.400 rpm
• Taxa de transferência: 480 Mb/s
• Memória cache: 8 MB

Software
• Fácil de transportar: Período gratuito para usar o 

Favorites Sync, Sincronização de arquivos, 
Proteção de senha, Período gratuito para usar o 
Portable Outlook Express, Período gratuito para 
navegação no Trace free

Conectividade
• Interface: USB 2.0 de alta velocidade

Acessórios
• Cabo USB integrado
• Manual do usuário: Não
• Guia de início rápido
• CD-ROM: Não

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows 2000, 

Windows XP
• Processador: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Dados da embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93808 2
• Altura: 150 mm
• Largura: 220 mm
• Comprimento: 60 mm
• Peso bruto: 0,61 kg
• Peso da embalagem: 0,38 kg
• Peso líquido: 0,23 kg

Embalagem externa
• Quantidade: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93858 7
• Altura: 160 mm
• Comprimento: 237 mm
• Largura: 329 mm
• Peso bruto: 3.2 kg
• Peso líquido: 2,5 kg
• Peso da embalagem: 0,7 kg
•

Disco rígido externo
120 GB USB 2.0 
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