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Philips
Zewnętrzny dysk twardy

160 GB
USB 2.0

SPE2010CC



 

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 160 GB
• Typ dysku twardego: 2,5-calowy dysk twardy
• Szybkość obrotowa: 5400 obr./min
• Szybkość przesyłania: 480 Mb/s
• Czas dostępu (typowy): 8,5 ms
• Pamięć cache: 8 MB

Możliwości połączeń
• Interfejs: Szybkie złącze USB 2.0

Akcesoria
• Przewód USB
• Przewód zasilający USB
• Instrukcja obsługi

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista
• USB: Wolny port USB

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 0 cm

• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 
7,9 x 1,6 x 13,7 cm

• Waga: 0,2 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 39672 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

22 x 14,8 x 6,6 cm
• Waga netto: 0,25 kg
• Waga brutto: 0,4 kg
• Ciężar opakowania: 0,15 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 39675 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32 x 14,5 x 24,8 cm
• Waga netto: 1 kg
• Waga brutto: 1,95 kg
• Ciężar opakowania: 0 95 kg
•

Zewnętrzny dysk twardy
160 GB USB 2.0 
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