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Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: SLC NAND флаш
• Капацитет на вградената памет: 256
• Скорост на прехвърляне: 10 MB/сек. четене; 5 

MB/сек. писане

Възможности за свързване
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Софтуер
• Лесно за носене: Защита с парола, С

инхронизация на файлове, Преносим Outlook 
Express - пробна версия, Браузър без 
проследяване - пробна версия, С
инхронизиране на предпочитаните - пробна 
версия

Удобство
• Превключвател за защита срещу запис

Аксесоари
• Кабели: Не
• Лента за врат: Не
• Ръководство за потребителя: Английски, 

френски, немски, испански, италиански, 
холандски, португалски, руски

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows® 98 SE, 

2000, ME, XP;   Mac OS 9.0 и по-нова;   Linux 
2.4.0 и по-нова

• USB: Свободен USB порт

Разни
• Гаранция: 2 години

Данни за опаковката
• 12NC: 908210007098
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944304
• Бруто тегло: 0,078 кг
• Височина: 180 мм
• Дължина: 130 мм
• Ширина: 25 мм
• Тегло с опаковката: 0,043 кг

Вътрешен кашон
• Количество: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34488 7
• Тегло с опаковката: 0,190 кг
• Бруто тегло: 0 97 кг
• Дължина: 200 мм
• Ширина: 180 мм
• Височина: 140 мм

Външен кашон
• Количество: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34489 4
• Тегло с опаковката: 0,7 кг
• Бруто тегло: 4,58 кг
• Дължина: 315 мм
• Ширина: 230 мм
• Височина: 395 мм
•

USB флаш-диск
256 MB  
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