
 

 

Philips
Disco Rígido Externo

320 GB
USB 2.0

SPD5250CC
Armazenamento portátil à prova de choque
Concebida para guardar, partilhar e proteger
Obtenha acesso rápido ao seu grande arquivo de dados e apresentações multimédia. Do tamanho 
da sua carteira, para um fácil transporte, à prova de impacto para suportar o trabalho em 
movimento, e altamente fiável para lhe dar a confiança exigida ao seu equipamento.

Proteja os seus dados em movimento
• Caixa resistente em alumínio e borracha

Protege instantaneamente os seus ficheiros
• Botão de segurança de um clique

Design portátil exclusivo
• Cabo de alimentação USB de enrolar

Transferência de ficheiros ultra-rápida
• Ligação USB 2.0 acelerada com chip Prolific



 Caixa resistente em alumínio e borracha
Protecção à prova de choque exclusiva em borracha 
em todas as extremidades e suspensão integrada da 
unidade para maior fiabilidade

Botão de segurança de um clique
O botão de segurança de um clique simplifica as 
cópias de segurança e a sincronização automáticas de 
ficheiros

USB 2.0 acelerado
O Disco Rígido está equipado com USB 2.0 e um 
chip Prolific para transferência de ficheiros ultra 
rápida.

Cabo USB de enrolar
O cabo integrado de alimentação e USB em um 
foram concebidos para se enrolarem facilmente em 
redor do disco rígido externo
SPD5250CC/10

Destaques
• Peso bruto: 0,61 kg •
Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 320 GB
• Tipo HDD: 2,5" HDD
• Velocidade rotacional: 5400 rpm
• Velocidade de transferência: 480 Mb/s
• Memória cache: 8 MB

Software
• Transporte Fácil: Teste Sinc. Favoritos, 

Sincronização de ficheiros, Protecção por palavra-
passe, Teste Outlook Express Portátil, Teste 
navegação livre de controlo

Conectividade
• Interface: USB2.0 de Alta Velocidade

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

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows 2000, 

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

Dados da embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36700 8
• Comprimento: 150 mm
• Largura: 220 mm
• Comprimento: 60 mm

• Tara: 0,38 kg
• Peso líquido: 0,23 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36701 5
• Comprimento: 160 mm
• Comprimento: 237 mm
• Largura: 329 mm
• Peso bruto: 3,2 kg
• Peso líquido: 2,5 kg
• Tara: 0,7 kg

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 0 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

8,75 x 1.41 x 15,87 cm
• Peso: 0,22 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

22 x 15,5 x 6,3 cm
• Peso líquido: 0,22 kg
• Peso bruto: .46 kg
• Tara: 0,24 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,9 x 23,7 x 16 cm
• Peso líquido: .88 kg
• Peso bruto: 2,28 kg
• Tara: 1,4 kg
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