
 

 

Philips
Външен твърд диск

мултимедийна
250 GB
USB 2.0

SPE9010CC
Съхранение на мултимедия

Възпроизвеждайте всичките си съхранени файлове на телевизора

Архивирайте и защитете моментално любимите си домашни филми, музика и 
спомени и им се радвайте при удобството на дневната си.

Директно свързване към всякакъв телевизор
• Композитно и S-video

Почувствайте оптимално качество на звука
• Dolby digital и DTS

Лесна употреба
• Интуитивен интерфейс с дистанционно управление

Свръхбързо прехвърляне на файлове
• Връзка по ускорен USB 2.0 с чип на Prolific

Стабилен и издръжлив
• Корпус от свръхдебел висококачествен алуминий



 Корпус от свръхдебел алуминий
Корпусът от висококачествен алуминий пази 
твърдия диск от износване и повреди, по този 
начин запазвайки ценните ви данни и 
гарантирайки дълготрайна употреба. Освен това, 
той изолира шума от устройството, за да се 
гарантира тиха работа.

Ускорен USB 2.0
Твърдият диск е с USB 2.0 и чип на Prolific за 
свръхбързо прехвърляне на файлове.

Dolby digital и DTS
Извлечете максимума от вашата стереоуредба с 
възпроизвеждане на всичката си цифрова музика 
през нея. Твърдият диск работи с Dolby Digital 
5.1, така че можете да слушате превъзходен 
съраунд звук от цифровата си музика и видео 
съдържанието.

Композитно и S-video
Свързвайте моментално телевизора си през 
композитно или S-video с просто включване "Plug 
and Play". Конекторите са съвместими с почти 
всякакви телевизори и работят дори със SCART 
адаптер (не е приложен към изделието).

Интерфейс с дистанционно
Управлявайте мултимедийното си съдържание с 
дистанционното управление Philips. 
Интуитивната навигация с него ви дава 
възможност да се придвижвате с лекота из 
всичките си филми, снимки и музика.
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Акценти
• Нето тегло: 2,15 кг
Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 250 GB
• Тип твърд диск: 3,5" твърд диск
• Скорост на завъртане: 7200 об./мин.
• Скорост на прехвърляне: 480 Mb/s
• Време за достъп (типично): 8,5 мс
• Кеш памет: 8 MB

Възможности за свързване
• Интерфейс: Високоскоростен USB 2.0 / AV 
изход

• Звуков изход - аналогов: Аудио ляв/десен 
(чинч)

• Звуков изход - цифров: AC3 по S/PDIF 
(оптичен)

• Видеоизход - аналогов: Изход композитно 
видео, S-video

Аксесоари
• USB кабел
• Ръководство за бърз старт
• AC адаптер
• Ръководство за потребителя на CD-ROM
• CD-ROM
• AV кабел
• Дистанционно управление

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista
• Процесор: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

Данни за опаковката
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31593 1
• Височина: 130 мм
• Ширина: 215 мм
• Дължина: 290 мм
• Бруто тегло: 2,54 кг
• Тегло на опаковката: 0,39 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32006 5
• Височина: 320 мм
• Дължина: 545 мм
• Ширина: 235 мм
• Бруто тегло: 10,96 кг
• Нето тегло: 10,2 кг
• Тегло на опаковката: 0,762 кг

Възпроизвеждане на мултимедия
• Аудио формати: MP3, MPEG 4, WMA, AC3, 

WAV, OGG Vorbis
• Формати за снимки: JPG
• Субтитри: SUB (формат microDVD), SRT 

(формат SubRIP) SMI (SAMI), поддръжка на 
различни вградени субтитри

• Видео формати: MPEG 1 (AVI, APG), MPEG 2 
(AVI, VOB), MPEG 4 (DivX, VOD), ISO, домашно 
кино DivX, Xvid

Размери на продукта
• Дължина на кабела: 0 см
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

16,7 x 4,5 x 16,7 см
• Тегло: 1,59 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

21,5 x 13 x 29 см
• Нето тегло: 2,144 кг
• Бруто тегло: 2,54 кг
• Тегло на опаковката: 0,396 кг

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 54,5 x 23,5 x 32 см
• Нето тегло: 8,576 кг
• Бруто тегло: 11,16 кг
• Тегло на опаковката: 2,584 кг
•
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