
 

Philips
Externý pevný disk

Systém NAS
1 TB

SPD8030CC
Centrálny sieťový úložný priestor

s ethernetovým pripojením
Využite organizovanie a prístup k vaším súborom z ľubovolného PC v domácnosti. Stačí 
pripojiť sieťovú jednotku k smerovaču a vytvoríte jedno centrálny úložný priestor, kde si 
môžete archivovať a zabezpečovať obľúbené filmy, hudbu a spomienky

Kompatibilné s vysokorýchlostnými sieťami
• Sieť LAN 10/100/1000 Mbit

Maximálna schopnosť pripojenia multimédií
• Kompatibilné s UPnP a DLNA

Rozšíriteľná pamäť
• Host USB 2.0 pre možnosť pridania externého pevného disku

Robustný a odolný
• Vysokokvalitné, výnimočne masívne hliníkové puzdro
 



 Sieť LAN 10/100/1000 Mbit
Tento pevný disk je kompatibilný so všetkými 
sieťovými rýchlosťami a je pripravený pre ďalšiu 
generáciu vysokorýchlostných zariadení GB LAN.

Kompatibilné s UPnP a DLNA
Prehrávajte hudbu a filmy kdekoľvek v domácnosti 
pomocou streamovania obsahu priamo z NAS cez 
server UPnP.

Host USB 2.0 pre možnosť pridania 
pevného disku
Spolu s narastaním objemu vašich údajov zväčšujte aj 
kapacitu úložného priestoru - stačí pridať ďalší pevný 
disk USB a získate dodatočnú kapacitu cez 
vysokorýchlostný host USB 2.0.

Výnimočne masívne hliníkové puzdro
Vysokokvalitné hliníkové puzdro chráni pevný disk 
pred opotrebovaním a poškodením – čím chráni vaše 
údaje a zaručuje dlhú životnosť. Zároveň izoluje 
zvuky pevného disku, čím zabezpečuje jeho tichú 
prevádzku.
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Hlavné prvky
Windows XP, Windows Vista •
Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 1000 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
• Manuál používateľa: ON-CD-ROM
• Stručná príručka spustenia
• Sieťový AC adaptér
• Disk CD-ROM

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 2000, 

• 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
• Dĺžka kábla: 0 cm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 14 x 4.9 x 23,4 cm
• Hmotnosť: 2,09 kg

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

24,2 x 14 6 x 30,4 cm
• Čistá hmotnosť: 2,09 kg
• Hmotnosť brutto: 2 32 kg
• Hmotnosť obalu: ,23 kg

Vonkajšia lepenka
• 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
Technické údaje
Externý pevný disk
Systém NAS 1 TB 
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