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Εξωτερικός σκληρός 
δίσκος

πολυμέσα
320 GB
USB 2.0

SPE9015CC
Πολυμέσα αποθήκευσης

Αναπαράγετε όλα τα αποθηκευμένα αρχεία στην τηλεόρασή σας

Αρχειοθετήστε και φυλάξτε τις αγαπημένες σας οικογενειακές ταινίες, τη μουσική 
και τις αναμνήσεις σας στη στιγμή, και απολαύστε τα στην άνεση του σαλονιού σας.

Απευθείας σύνδεση σε οποιαδήποτε τηλεόραση
• Σύνθετο σήμα και S-video

Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα ήχου
• Dolby digital και DTS

Εύκολη χρήση
• Διασύνδεση με τηλεχειριστήριο

Εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά αρχείων
• Επιτάχυνση της σύνδεσης USB 2.0 με το τσιπ Prolific

Εξαιρετική ανθεκτικότητα
• Ιδιαίτερα χοντρό περίβλημα υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο



 Ιδιαίτερα χοντρό περίβλημα αλουμινίου
Το περίβλημα υψηλής ποιότητας από αλουμίνιο 
προστατεύει τον σκληρό δίσκο από φθορές - 
προστασία δεδομένων και διασφάλιση μεγάλης 
διάρκειας ζωής. Επιπλέον, μονώνει τον ήχο της 
μονάδας για αθόρυβη λειτουργία.

Επιτάχυνση του USB 2.0
Ο σκληρός δίσκος διαθέτει USB 2.0 και τσιπ 
Prolific για εξαιρετικά γρήγορη μεταφορά αρχείων.

Dolby digital και DTS
Αξιοποιήστε πλήρως το στερεοφωνικό σας με 
αναπαραγωγή της ψηφιακής σας μουσικής. Ο 
σκληρός δίσκος λειτουργεί με Dolby Digital 5.1 για 
να μπορείτε να απολαμβάνετε την ψηφιακή σας 
μουσική και τα περιεχόμενα βίντεο με εξαιρετικό 
surround ήχο.

Σύνθετο σήμα και S-video
Πραγματοποιήστε άμεση σύνδεση σε 
οποιαδήποτε τηλεόραση μέσω σύνθετου σήματος 
ή S-video με απλότητα plug and play. Τα βύσματα 
είναι συμβατά με όλες σχεδόν τις τηλεοράσεις και 
λειτουργούν ακόμα και με προσαρμογέα scart (δεν 
παρέχεται με το προϊόν).

Διασύνδεση με τηλεχειριστήριο
Αποκτήστε τον έλεγχο του περιεχομένου 
πολυμέσων με το τηλεχειριστήριο της Philips. Το 
έξυπνο σύστημα πλοήγησης που διαθέτει σας 
επιτρέπει εύκολη πλοήγηση σε όλες τις ταινίες, τις 
φωτογραφίες και τη μουσική σας.
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Χαρακτηριστικά
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32006 5 • Καθαρό απόβαρο: 2,584 κ.
•

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 320 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
• Διασύνδεση: Hi-Speed USB2.0 / AV - έξοδος
• Έξοδος ήχου - Αναλογική: Ήχος L/R (cinch)
• Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: AC3 σε S/PDIF (Οπτικό)
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Έξοδος σύνθετου 
σήματος βίντεο, S-video

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Προσαρμογέας AC
• Οδηγός χρήσης σε CD-ROM
• CD-ROM
• Καλώδιο AV
• Τηλεχειριστήριο

Απαιτήσεις συστήματος
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows 

2000, Windows XP, Windows Vista
• Επεξεργαστής: Pentium 4 1 GHz, μνήμη RAM 128 

MB

Δεδομένα συσκευασίας
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31593 1
• Ύψος: 130 μμ
• Πλάτος: 215 μμ
• Μήκος: 290 μμ
• Μικτό βάρος: 2,54 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,39 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,15 κ.

Εξωτερική συσκευασία

• Ύψος: 320 μμ
• Μήκος: 545 μμ
• Πλάτος: 235 μμ
• Μικτό βάρος: 10,96 κ.
• Καθαρό βάρος: 10,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,762 κ.

Αναπαραγωγή πολυμέσων
• Φορμά ήχου: MP3, MPEG 4, WMA, AC3, WAV, 

OGG Vorbis
• Φορμά εικόνας: JPG
• Υπότιτλοι: SUB (φορμά microDVD), SRT (φορμά 

SubRIP) SMI (SAMI), Ενσωματωμένη υποστήριξη 
πολλαπλών υποτίτλων

• Φορμά εικόνας: MPEG 1 (AVI, APG), MPEG 2 
(AVI, VOB), MPEG 4 (DivX, VOD), ISO, DivX 
Home Theatre, Xvid

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

16,7 x 4,5 x 16,7 εκ.
• Βάρος: 1,59 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 34703 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

21,5 x 13 x 29 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,144 κ.
• Μικτό βάρος: 2,54 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,396 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 34705 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

54,5 x 23,5 x 32 εκ.
• Καθαρό βάρος: 8,576 κ.
• Μικτό βάρος: 11,16 κ.
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