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Úložná média
• Kapacita pevného disku: 500 GB
• Typ pevného disku: 3,5" pevný disk
• Rychlost otáčení: 7 200 ot./min
• Přenosová rychlost: 480 Mb/s (rozhraní USB) a 

10/100/1000Mbit LAN
• Doba přístupu (typická): 8,5 ms
• Paměť cache: 16 MB

Možnosti připojení
• Rozhraní: Připojení Ethernet RJ45 a hostitelské 

rozhraní USB 2.0 pro větší ukládání dat

Příslušenství
• kabel USB: ne
• Kabel Ethernet: ano
• Uživatelský manuál: ON-CD-ROM
• Stručný návod k rychlému použití: ano
• Adaptér AC: ano
• CD-ROM: ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows 2000, Windows 

XP, Windows Vista
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
• Je třeba počítačová síť: Bezdrátová / klasická 

počítačová síť

Síťové protokoly
• Vyhovuje normám.: TCP/IP

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 14 x 4,9 x 23,4 cm
• Hmotnost: 2,09 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 34455 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 

30,4 x 24,2 x 14,5 cm
• Čistá hmotnost: 2,09 kg
• Hrubá hmotnost: 2,32 kg
• Hmotnost obalu: 0,23 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 34456 6
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnější obal (D x Š x V): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Čistá hmotnost: 8,36 kg
• Hrubá hmotnost: 9,78 kg
• Hmotnost obalu: 1,42 kg
•

Externí pevný disk
NAS 500 GB 
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