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Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 500 GB
• Tip HDD: 3,5" HDD
• Viteză de rotaţie: 7200 rpm
• Rată de transfer: 480 Mb/s (Interfaţă USB) și 10/

100/1000Mbit (LAN)
• Timp de acces (tipic): 8,5 ms
• Memorie cache: 16 MB

Conectivitate
• Interfaţă: Conexiune Ethernet RJ45 și USB 2.0 

pentru dispozitive de stocare în masă 
suplimentare

Accesorii
• Cablu USB: nu
• Cablu Ethernet
• Manual de utilizare: PE-CD-ROM
• Ghid de iniţiere rapidă
• Adaptor CA
• CD-ROM

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
• Reţea pt. PC necesară: Reţea pt. PC wireless sau 

cu fir

Protocoale de reţea
• Conform: TCP/IP

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 14 x 4,9 x 23,4 cm
• Greutate: 2,09 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 34455 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

30,4 x 24,2 x 14,5 cm
• Greutate netă: 2,09 kg
• Greutate brută: 2.32 kg
• Greutate proprie: 0,23 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 34456 6
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie exterioară (L x L x Î): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Greutate netă: 8,36 kg
• Greutate brută: 9,78 kg
• Greutate proprie: 1,42 kg
•

Hard disk extern
NAS 500 GB 

Specificaţii

Data apariţiei 2009-01-21

Versiune: 3.0.10

12 NC: 8670 000 31351
EAN: 87 12581 34455 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SPD8

Caracte

10/100/10
Hard disk-u
este pregăt
LAN de ma

Compati
Redaţi muz
direct de pe

Conexiun
Măriţi capa
cresc, adău
mai mare, p

Carcasă e
Carcasa din
unitatea ha
protejându-
asemenea, 
operarea si
020CC

ristici pr

00Mbit L
l este comp
it pentru urm
re viteză.

bil cu UPn
ica și filmel
 NAS prin 

e USB 2.
citatea de s
gând un alt 
rin conexiu

xtra din 
 aluminiu d
rd disk împ
vă datele și
izolează su
lenţioasă.
AN
atibil cu toate vitezele de reţea și 
ătoarea generaţie de dispozitive 

P și DLNA
e în casă, preluând conţinutul 
serverul UPnP.

0 pentru a adăuga HD
tocare, pe măsură ce datele dvs. 
hard disk USB pentru o capacitate 
nea USB 2.0 de mare viteză.

aluminiu
e calitate înaltă protejează 
otriva zgârieturilor și uzurii, astfel 
 garantând o viaţă utilă lungă. De 
netul unităţii hard disk, asigurând 
/10

incipale 
produs

http://www.philips.com

