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Úložná média
• Kapacita pevného disku: 400 GB
• Typ pevného disku: 3,5" pevný disk
• Rychlost otáčení: 7 200 ot./min
• Přenosová rychlost: 480 Mb/s
• Doba přístupu (typická): 8,5 ms
• Paměť cache: 8 MB

Možnosti připojení
• Rozhraní: Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Příslušenství
• kabel USB: ano
• Uživatelský manuál: ano
• Adaptér AC: ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows 2000, Windows 

XP
• USB: Volný port USB

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30532 1
• Výška: 242 mm
• Šířka: 146 mm
• Délka: 304 mm
• Hrubá hmotnost: 1,8 kg
• Hmotnost obalu: 0,8 kg
• Čistá hmotnost: 1 kg

Vnější obal
• Množství: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31224 4
• Výška: 333 mm
• Délka: 511 mm
• Šířka: 316 mm
• Hrubá hmotnost: 8,2 kg
• Čistá hmotnost: 7,2 kg
• Hmotnost obalu: 1 kg
•

Externí pevný disk
400 GB USB 2.0 
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