
 

Philips
Disco Rígido Externo

NAS
1 TB

SPD8030CC
Armazenamento central em rede

com ligação Ethernet
Organize e aceda aos seus ficheiros a partir de qualquer computador doméstico. Basta ligar 
a sua unidade de rede ao router para obter um local central de armazenamento no qual 
poderá arquivar e manter em segurança os seus filmes, música e memórias preferidos.

Compatível com rede de alta velocidade
• LAN de 10/100/1000 Mbit

A derradeira conectividade multimédia
• Compatível com UPnP e DLNA

Memória expansível
• Anfitrião USB 2.0 para adicionar um disco rígido externo.

Robusto e durável
• Caixa extra espessa em alumínio de alta qualidade
 



 LAN de 10/100/1000 Mbit
O disco rígido é compatível com todas as 
velocidades de rede e está pronto para a próxima 
geração de dispositivos de LAN GB de alta 
velocidade.

Compatível com UPnP e DLNA
Reproduza a sua música e filmes em qualquer parte 
da sua casa transferindo conteúdos directamente a 
partir da NAS através do servidor UPnP.

Anfitrião USB 2.0 para adicionar HD
Aumente a sua capacidade de armazenamento 
adicionando outro disco rígido USB, para capacidade 
adicional através do anfitrião USB 2.0 de alta 
velocidade.

Caixa em alumínio extra espessa
A caixa de alumínio de alta qualidade protege o disco 
rígido do desgaste - protegendo os seus dados e 
garantindo uma vida útil mais prolongada. Isola 
igualmente o som da unidade para assegurar um 
funcionamento silencioso.
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Destaques
• Necessária rede de PC: Rede de PC sem fios ou 
Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 1000 GB
• Tipo HDD: 3,5" HDD
• Velocidade rotacional: 7200 rpm
• Velocidade de transferência: 480 Mb/s (interface 

USB) e LAN de 10/100/1000 Mbit
• Tempo de acesso (típico): 8,5 ms
• Memória cache: 16 MB

Conectividade
• Interface: Ligação Ethernet RJ45 e anfitrião USB 2.0 

para dispositivo de armazenamento em massa

Acessórios
• cabo USB: Não
• Cabo de Ethernet
• Manual do Utilizador: ON-CD-ROM
• Manual de início rápido
• Adaptador CA
• CD-ROM

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista
• Processador: Pentium 4, 1 GHz, 128 MB de RAM

com fios

Protocolos de rede
• Conformidade com: TCP/IP

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 0 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14 x 4,9 x 23,4 cm
• Peso: 2,09 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24,2 x 14,6 x 30.4 cm
• Peso líquido: 2,09 kg
• Peso bruto: 2,32 kg
• Tara: 0,23 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

51,1 x 31,6 x 34,3 cm
• Peso líquido: 8,36 kg
• Peso bruto: 9,78 kg
• Tara: 1,42 kg
•

Especificações
Disco Rígido Externo
NAS 1 TB 
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