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Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 320 GB
• Тип твърд диск: 3,5" твърд диск
• Скорост на завъртане: 7200 об./мин.
• Скорост на прехвърляне: 480 Mb/s (интерфейс 

USB) и 10/100/1000 Mbit LAN
• Време за достъп (типично): 8,5 мс
• Кеш памет: 16 MB

Възможности за свързване
• Интерфейс: Връзка RJ45 Ethernet и USB 2.0 хост 

за допълнително устройство за съхранение на 
данни

Аксесоари
• USB кабел: не
• Ethernet кабел: да
• Ръководство за потребителя: НА CD-ROM
• Ръководство за бърз старт: да
• AC адаптер: да
• CD-ROM: да

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista

• Процесор: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
• Изисква се PC мрежа: Безжична или кабелна 

PC мрежа

Мрежови протоколи
• В съответствие с: TCP/IP

Размери на изделието
• Дължина на кабела: 0 см
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

14 x 4,9 x 23,4 см
• Тегло: 2,09 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

30,4 x 24,2 x 14,5 см
• Нето тегло: 2,09 кг
• Бруто тегло: 2,32 кг
• Тегло с опаковката: 0,23 кг

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 

51,1 x 31,6 x 34,3 см
• Нето тегло: 8,36 кг
• Бруто тегло: 9,78 кг
• Тегло с опаковката: 1,42 кг
•

Външен твърд диск
NAS 320 GB 
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