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Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: SLC NAND Flash
• Dahili Bellek Kapasitesi: 2 GB
• Aktarım hızı: 17MB/sn. okuma; 12MB/sn. yazma

Bağlanabilirlik
• USB: Yüksek hızlı USB 2.0

Yazılım
• Kolay Taşınır: Koruma parolası, Dosya 

senkronizasyonu, Taşınır Outlook Express-
deneme, Sık Kullanılanlar Senk-deneme, İz 
yoketmeli tarama-deneme

kolaylıklar
• Yazma koruma anahtarı

Aksesuarlar
• Boyunluk
• Kablolar: USB uzatma kablosu / Anahtarlık
• kullanım kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Almanca, 

İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, 
Rusça

System Gereksinimleri
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP;   Mac OS 

9.0 ve üzeri;   Linux 2.4.0 ve üzeri
• USB: Boş USB bağlantı noktası

Çeşitli
• Garanti: 2 yıl

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210005793
• EAN/UPC/GTIN: 8710895923569
• Brüt ağırlık: 0.170 kg
• Dara ağırlığı: 0.075 kg
• Yükseklik: 180 mm
• Uzunluk: 130 mm
• Genişlik: 45 mm

İç Karton
• Miktar: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92357 6
• Dara ağırlığı: 0.13 kg
• Brüt ağırlık: 0.34 kg
• Uzunluk: 200 mm
• Genişlik: 60 mm
• Yükseklik: 140 mm

Dış Karton
• Miktar: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92358 3
• Brüt ağırlık: 4 kg
• Dara ağırlığı: 0,7 kg
• Uzunluk: 315 mm
• Genişlik: 230 mm
• Yükseklik: 395 mm
•
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