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Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 320 GB
• Type HDD: 3,5 inch HDD
• Rotatiesnelheid: 7200 rpm
• Overdrachtsnelheid: 480 Mb/s (USB-interface) en 

10/100/1000 Mbit LAN
• Toegangstijd (normaal): 8,5 ms
• Cache-geheugen: 16 MB

Connectiviteit
• Interface: Ethernet-verbinding RJ45 en USB 2.0 

(host) voor een extra apparaat voor massaopslag

Accessoires
• USB-kabel: nee
• Ethernet-kabel
• Gebruiksaanwijzing: OP CD-ROM
• Snelstartgids
• AC-adapter
• CD-ROM

Systeemvereisten
• PC-besturingssysteem: Windows 2000, Windows 

XP, Windows Vista

• Processor: Pentium 4, 1 GHz, 128 MB RAM
• PC-netwerk vereist: Draadloos of vast PC-

netwerk

Netwerkprotocollen
• Voldoet aan: TCP/IP

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 0 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14 x 4,9 x 23,4 cm
• Gewicht: 2,09 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

30,4 x 24,2 x 14,5 cm
• Nettogewicht: 2,09 kg
• Brutogewicht: 2,32 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,23 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Nettogewicht: 8,36 kg
• Brutogewicht: 9,78 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,42 kg
•

Externe harde schijf
NAS 320 GB 
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