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τόν τον σκληρό δίσκο στον υπολογιστή για πρόσθετη χωρητικότητα. 
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Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 400 GB
• Τύπος σκληρού δίσκου: Σκληρός δίσκος 3,5"
• Ταχύτητα περιστροφής: 7.200 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
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι
• Προσαρµογέας AC: ναι

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 

2000, Windows XP
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33491 8
• Ύψος: 183 χιλ.
• Πλάτος: 136 χιλ.
• Μήκος: 183 χιλ.
• Μικτό βάρος: 1,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,8 κ.
• Καθαρό βάρος: 1 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33499 4
• Ύψος: 286 χιλ.
• Μήκος: 392 χιλ.
• Πλάτος: 294 χιλ.
• Μικτό βάρος: 8,2 κ.
• Καθαρό βάρος: 7,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1 κ.
•

Εξωτερικός σκληρός δίσκος
400 GB USB 2.0 
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B 2.0
έτει USB 2.0 και τσιπ Prolific για 
ταφορά αρχείων.

από αλουµίνιο
ποιότητας από αλουµίνιο 
ό δίσκο από φθορές - προστασία 
λιση µεγάλης διάρκειας ζωής. 
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