
dnoduché rozšírenie úložného pri
Je
Navrhnu

Pripojte tento 

a robustný, po

cenných údajo

(zapoj a hraj).

Pripra
• Plug

Super
• Zrýc

Robus
• Vyso
estoru
tý pre uskladnenie, zdieľanie a chránenie

pevný disk k svojmu počítaču pre okamžité zvýšenie kapacity úložného priestoru. Štýlový 

skytne vám zvýšenú kapacitu úložného priestoru na uloženie a zabezpečenie vašich 

v. Vychutnajte si vysokú rýchlosť prenosu a jednoduchosť pripoj. typu plug and play 

vený na používanie
 and play pre jednoduché používanie

 rýchly prenos údajov
hlené pripojenie USB 2.0 s čipom Prolific

tný a odolný
kokvalitné, masívne hliníkové puzdro
 

Philips
Externý pevný disk

500 GB
USB 2.0

SPE3050CC



 

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 500 GB
• Typ pevného disku: 3,5" pevný disk
• Rýchlosť otáčok: 7200 otáč./min.
• Prenosová rýchlosť: 480 MB/s
• Čas prístupu (typický): 8,5 ms
• Vyrovnávacia pamäť: 8 MB

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: Vysokorýchlostné USB2.0

Príslušenstvo
• USB kábel: áno
• Manuál používateľa: áno
• Sieťový AC adaptér: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows 2000, 

Windows XP
• USB: Voľný port USB

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30821 6
• Výška: 242 mm
• Šírka: 146 mm
• Dĺžka: 304 mm
• Hmotnosť brutto: 1.8 kg
• Hmotnosť obalu: 0.8 kg
• Netto hmotnosť: 1 kg

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31226 8
• Výška: 333 mm
• Dĺžka: 511 mm
• Šírka: 316 mm
• Hmotnosť brutto: 8,2 kg
• Netto hmotnosť: 7.2 kg
• Hmotnosť obalu: 1 kg
•

Externý pevný disk
500 GB USB 2.0 
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