
 

 

Philips
Zewnętrzny dysk twardy

320 GB
USB 2.0

SPD5250CC
Przenośny nośnik odporny na wstrząsy

Stworzony do przechowywania, udostępniania i ochrony
Dysk ten umożliwia szybki dostęp do ogromnych zasobów danych i prezentacji multimedialnych. 
Rozmiar wielkości portfela sprawia, że jest on bardzo poręczny. Natomiast jego odporność na 
wstrząsy i wyjątkowa niezawodność dają pewność, jakiej oczekuje się od tego typu urządzeń.

Ochrona danych podczas podróży
• Futerał z twardego aluminium i gumy

Natychmiastowa ochrona plików
• Przycisk natychmiastowej archiwizacji

Ekskluzywna, przenośna konstrukcja
• Zwijany przewód zasilający USB

Bardzo szybkie przegrywanie plików
• Złącze USB 2.0 o zwiększonym transferze z układem Prolific



 Futerał z twardego aluminium i gumy
Unikalne, gumowe zabezpieczenie przed wstrząsami 
na krawędziach oraz wbudowane zawieszenie dysku 
zapewnia wyjątkową niezawodność.

Przycisk natychmiastowej archiwizacji
Uprość automatyczną archiwizację plików i 
synchronizację dzięki łatwemu w użyciu przyciskowi 
natychmiastowej archiwizacji

Złącze USB 2.0 o zwiększonym 
transferze
Dysk twardy jest wyposażony w złącze USB 2.0 i 
układ Prolific, które zapewniają bardzo szybkie 
przesyłanie plików.

Zwijany przewód USB
Zintegrowane przewody USB i zasilający można 
łatwo nawinąć na zewnętrzny dysk twardy.
SPD5250CC/10

Zalety
• Waga brutto: 0,61 kg •
Pamięć
• Pojemność twardego dysku: 320 GB
• Typ dysku twardego: 2,5-calowy dysk twardy
• Szybkość obrotowa: 5400 obr./min
• Szybkość przesyłania: 480 Mb/s
• Pamięć cache: 8 MB

Oprogramowanie
• Carry it Easy: Favorites Sync — wersja próbna, 

Synchronizacja plików, Ochrona hasłem, Portable 
Outlook Express — wer. próbna, Przeglądanie bez 
śledzenia — wer.próbna

Możliwości połączeń
• Interfejs: Szybkie złącze USB2.0

Akcesoria
• Wbudowany przewód USB
• Instrukcja obsługi: Nie
• Skrócona instrukcja obsługi
• CD-ROM: Nie

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows 2000, 

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

Dane opakowania
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36700 8
• Wysokość: 150 mm
• Szerokość: 220 mm
• Długość: 60 mm

• Ciężar opakowania: 0,38 kg
• Waga netto: 0,23 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36701 5
• Wysokość: 160 mm
• Długość: 237 mm
• Szerokość: 329 mm
• Waga brutto: 3,2 kg
• Waga netto: 2,5 kg
• Ciężar opakowania: 0,7 kg

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 0 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

8,75 x 1,41 x 15,87 cm
• Waga: 0,22 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

22 x 15,5 x 6,3 cm
• Waga netto: 0,22 kg
• Waga brutto: 0,46 kg
• Ciężar opakowania: 0,24 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,9 x 23,7 x 16 cm
• Waga netto: 0,88 kg
• Waga brutto: 2,28 kg
• Ciężar opakowania: 1,4 kg
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