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Lagring
• Hårddiskkapacitet: 320 GB
• HDD-typ: 3,5" HDD
• Rotationshastighet: 7 200 rpm
• Överföringshastighet: 480 Mb/s (USB-gränssnitt) 

och 10/100/1 000 Mbit LAN
• Åtkomsttid (medel): 8,5 ms
• Cacheminne: 16 MB

Anslutningar
• Gränssnitt: RJ45-Ethernet-anslutning och USB 2.0-

värd för ytterligare masslagringsenhet

Tillbehör
• USB-kabel: nej
• Ethernet-kabel
• Bruksanvisning: ON-CD-ROM
• Snabbstartguide
• Nätadapter
• CD-ROM

Systemkrav
• PC OS: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista

• Processor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM-minne
• PC-nätverk krävs: PC-nätverk med sladd eller 

trådlöst

Nätverksprotokoll
• Överensstämmer med: TCP/IP

Produktstorlek
• Kabellängd: 0 cm
• Produktens mått (B x H x D): 14 x 4,9 x 23,4 cm
• Vikt: 2,09 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

30,4 x 24,2 x 14,5 cm
• Nettovikt: 2,09 kg
• Bruttovikt: 2,32 kg
• Taravikt: 0,23 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Nettovikt: 8,36 kg
• Bruttovikt: 9,78 kg
• Taravikt: 1,42 kg
•
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