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Philips
Disco Rígido Externo

400 GB
USB 2.0

SPE3041CC



 

Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 400 GB
• Tipo HDD: 3,5" HDD
• Velocidade rotacional: 7200 rpm
• Velocidade de transferência: 480 Mb/s
• Tempo de acesso (típico): 8,5 ms
• Memória cache: 8 MB

Conectividade
• Interface: USB2.0 de Alta Velocidade

Acessórios
• cabo USB
• Manual do Utilizador
• Adaptador CA

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows 2000, 

Windows XP
• USB: Porta USB livre

Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33491 8
• Altura: 183 mm
• Largura: 136 mm
• Comprimento: 183 mm
• Peso bruto: 1,8 kg
• Tara: 0,8 kg
• Peso líquido: 1 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33499 4
• Altura: 286 mm
• Comprimento: 392 mm
• Largura: 294 mm
• Peso bruto: 8,2 kg
• Peso líquido: 7,2 kg
• Tara: 1 kg
•

Disco Rígido Externo
400 GB USB 2.0 
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