
дароустойчиво съхранени
У
Проекти

Ултра-комп

да споделят

защита срещ

Защи
• Алум
• Пре

Лесно
• Инс

Интуи
• Ner
• Пъл
е
ран за споделяне, съхраняване и защита

актният външен твърд диск с джобен размер Philips е отличният начин 

е и пренасяте своето цифрово съдържание. С вътрешна и външна 

у тласъци и удари, той винаги предпазва вашето ценно съдържание.

тете цифровото си съдържание
иниев корпус с голяма здравина

дпазващ гумен ръб

 съхраняване и достъп до съдържание
талиране тип Plug and Play за всеки компютър с порт USB 2.0

тивен и лесен за употреба софтуер
o EasySync
ен софтуерен пакет Nero за простота с "плъзгане и пускане"
 

Philips
Външен твърд диск

6 GB
USB 2.0

SPD5400CC



 

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 6 GB
• Тип твърд диск: 1" твърд диск
• Скорост на завъртане: 3600 об./мин.
• Скорост на прехвърляне: 10 MB/сек.
• Капацитет на вградената памет: 128 KB

Аксесоари
• Ръководство за потребителя: да
• CD-ROM: да

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• Процесор: Pentium 4   1 GHz, 128 MB RAM

Външен кашон
• Количество: 4

Възможности за свързване
• Интерфейс: Високоскоростен USB2.0

Софтуер
• Nero: Архивиране BackItUp, Синхронизация 

EasySync
•

Външен твърд диск
6 GB USB 2.0 
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