
ύκολη φορητή αποθήκευση
Ε
Η ψηφια

Εξαιρετικά λ

βρίσκεστε. Τ

σύστηµα για

Τα δεδ
• Λεπ

Προστ
• Εσω

Ετοιµό
• Plug

Εξαιρε
• Επιτ
κή σας ζωή εν κινήσει!

επτός, φορητός σκληρός δίσκος που σας δίνει ό,τι χρειάζεστε, όπου κι αν 
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Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 120 GB
• Τύπος σκληρού δίσκου: Σκληρός δίσκος 2,5"
• Ταχύτητα περιστροφής: 5400 rpm
• Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: 480 Mb/s
• Χρόνος πρόσβασης (τυπικός): 8,5 ms
• Μνήµη cache: 8 MB

Συνδεσιµότητα
• ∆ιασύνδεση: Hi Speed USB2.0

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB: ναι
• Καλώδιο τροφοδοσίας USB: ναι
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 

2000, Windows XP, Windows Vista
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις προϊόντος
• Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

7,9 x 1,6 x 13,7 εκ.
• Βάρος: 0,2 κ.

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

22 x 14,8 x 6,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,25 κ.
• Μικτό βάρος: 0,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,15 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32 x 14,5 x 24,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1 κ.
• Μικτό βάρος: 1,95 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,95 κ.
•

Εξωτερικός σκληρός δίσκος
120 GB USB 2.0 
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