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Opslagmedia
• Ingebouwd geheugentype: SLC NAND-flash
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 1 GB
• Overdrachtsnelheid: Leessnelheid 17 MB/sec.; 

schrijfsnelheid 12 MB/sec.

Connectivity
• USB: High-speed USB 2.0

Software
• Eenvoudig meenemen: Wachtwoordbeveiliging, 

Bestandssynchronisatie, Proefversie draagbare 
Outlook Express, Proefversie bladeren zonder 
sporen, Proefversie synchronisatie favorieten

Convenience
• Schakelaar voor schrijfbeveiliging

Accessoires
• Kabels: USB-verlengsnoer/sleutelring
• Halskoord
• Gebruikershandleiding: Engels, Frans, Duits, 

Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Russisch

Systeemvereisten
• PC-besturingssysteem: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP;   Mac OS 9.0 en hoger;   Linux 2.4.0 en 
hoger

• USB: Vrije USB-poort

Diversen
• Garantie: 2 jaar

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210005792
• EAN/UPC/GTIN: 8710895923538
• Bruto gewicht: 0.170 kg
• Hoogte: 180 mm
• Lengte: 130 mm
• Breedte: 45 mm
• Gewicht van de verpakking: 0.075 kg

Binnendoos
• Hoeveelheid: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92354 5
• Gewicht van de verpakking: 0.13 kg
• Bruto gewicht: 0,34 kg
• Lengte: 200 mm
• Breedte: 60 mm
• Hoogte: 140 mm

Omdoos
• Hoeveelheid: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92355 2
• Gewicht van de verpakking: 0,7 kg
• Bruto gewicht: 4 kg
• Lengte: 315 mm
• Breedte: 230 mm
• Hoogte: 395 mm
•

USB Flash Drive met rubberen cap
1 GB Hoogwaardig 
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