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Úložná média
• Kapacita pevného disku: 120 GB
• Typ pevného disku: 2,5" pevný disk
• Rychlost otáčení: 5400 ot./min
• Přenosová rychlost: 480 Mb/s
• Paměť cache: 8 MB

Software
• Snadno přenosný: Synchron. oblíbených položek - 

zkušební, Synchronizace souborů, Ochrana 
heslem, Přenosný Outlook Express - zkušební, 
Nevysledovatelné prohlížení - zkušební

Možnosti připojení
• Rozhraní: Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Příslušenství
• Integrovaný kabel USB: Ano
• Uživatelský manuál: Ne
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• CD-ROM: Ne

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows 2000, Windows 

XP
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Údaje na obalu
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93808 2
• Výška: 150 mm
• Šířka: 220 mm
• Délka: 60 mm
• Hrubá hmotnost: 0 61 kg
• Hmotnost obalu: 0,38 kg
• Čistá hmotnost: 0,23 kg

Vnější obal
• Množství: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93858 7
• Výška: 160 mm
• Délka: 237 mm
• Šířka: 329 mm
• Hrubá hmotnost: 3,2 kg
• Čistá hmotnost: 2,5 kg
• Hmotnost obalu: 0,7 kg
•

Externí pevný disk
120 GB USB 2.0 
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