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Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 120 GB
• Tip HDD: 2,5" HDD
• Viteză de rotaţie: 5400 rpm
• Rată de transfer: 480 MB/s
• Timp de acces (tipic): 8,5 ms
• Memorie cache: 8 MB

Conectivitate
• Interfaţă: USB 2.0 de mare viteză

Accesorii
• Cablu USB
• Cablu de alimentare USB
• Manual de utilizare

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

Vista
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

7,9 x 1,6 x 13.7 cm
• Greutate: 0,2 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

22 x 14,8 x 6,6 cm
• Greutate netă: 25 kg
• Greutate brută: .4 kg
• Greutate proprie: .15 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32 x 14,5 x 24,8 cm
• Greutate netă: 1 kg
• Greutate brută: 1,95 kg
• Greutate proprie: .95 kg
•
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