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Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 500 GB
• Τύπος σκληρού δίσκου: Σκληρός δίσκος 3,5"
• Ταχύτητα περιστροφής: 7.200 rpm
• Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: 480 Mb/s 

(διασύνδεση USB) και 10/100/1000Mbit LAN
• Χρόνος πρόσβασης (τυπικός): 8,5 ms
• Μνήµη cache: 16 MB

Συνδεσιµότητα
• ∆ιασύνδεση: Σύνδεση ethernet RJ45 και Host 

USB 2.0 για πρόσθετη συσκευή µαζικής 
αποθήκευσης

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB: όχι
• Καλώδιο Ethernet: ναι
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Σε CD-ROM
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: ναι
• Προσαρµογέας AC: ναι
• CD-ROM: ναι

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 

2000, Windows XP, Windows Vista
• Επεξεργαστής: Pentium 4 1 GHz, µνήµη RAM 128 

MB
• Απαιτείται δίκτυο PC: Ασύρµατο ή ενσύρµατο 

δίκτυο PC

Πρωτόκολλα δικτύου
• Συµµορφώνεται µε: TCP/IP

∆ιαστάσεις προϊόντος
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

14 x 4,9 x 23,4 εκ.
• Βάρος: 2,09 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 34455 9
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

30,4 x 24,2 x 14,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,09 κ.
• Μικτό βάρος: 2,32 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,23 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 34456 6
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

51,1 x 31,6 x 34,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 8,36 κ.
• Μικτό βάρος: 9,78 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,42 κ.
•

Εξωτερικός σκληρός δίσκος
NAS 500 GB 
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