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Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 500 GB
• Typ pevného disku: 3,5" pevný disk
• Rýchlosť otáčok: 7200 otáč./min.
• Prenosová rýchlosť: 480 Mb/s (rozhranie USB) a 

sieť LAN 10/100/1000 Mbit
• Čas prístupu (typický): 8,5 ms
• Vyrovnávacia pamäť: 16 MB

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: Ethernetové pripojenie RJ45 a host 

USB 2.0 pre možnosť pripojenia ďalšieho 
veľkokapacitného zariadenia

Príslušenstvo
• USB kábel: nie
• Ethernetový kábel: áno
• Manuál používateľa: ON-CD-ROM
• Stručná príručka spustenia: áno
• Sieťový AC adaptér: áno
• Disk CD-ROM: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista
• Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
• Požadovaná počítačová sieť: Bezdrôtová a 

drôtová sieť PC

Sieťové protokoly
• Je v súlade s: TCP/IP

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

14 x 4.9 x 23,4 cm
• Hmotnosť: 2,09 kg

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 34455 9
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

30,4 x 24,2 x 14,5 cm
• Čistá hmotnosť: 2,09 kg
• Hmotnosť brutto: 2 32 kg
• Hmotnosť obalu: 0,23 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 34456 6
• Počet spotrebiteľských balení: 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Čistá hmotnosť: 8,36 kg
• Hmotnosť brutto: 9,78 kg
• Hmotnosť obalu: 1,42 kg
•
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