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Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: SLC NAND Flash -muisti
• Sisäinen muistikapasiteetti: 256
• Tiedonsiirto: Lukunopeus 17 Mt/s; 

kirjoitusnopeus 12 Mt/s

Liitännät
• USB: Nopea USB 2.0

Ohjelmisto
• Kulkee helposti mukana: Salasanasuojaus, 

Tiedostojen synkronointi, Portable Outlook 
Express -koekäyttö, Suosikit-koekäyttö, 
Jäljittämätön selaus  -koekäyttö

Käytön mukavuutta
• Kirjoitussuojaus

Tarvikkeet
• Kaulahihna: Ei
• Johdot: Ei
• Käyttöopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, 

hollanti, portugali, venäjä

Järjestelmävaatimukset
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP;   Mac OS 9.0 ja uudempi;   Linux 2.4.0 ja 
uudempi

• USB: Vapaa USB-portti

Sekalaista
• Takuu: 2 vuosi

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210005323
• EAN/UPC/GTIN: 8710895915373
• Kokonaispaino: 0,125 kg
• Taara: 0,090 kg
• Korkeus: 180 mm
• Pituus: 130 mm
• Leveys: 45 mm

Sisäpakkaus
• Määrä: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91538 0
• Taara: 0,54 kg
• Kokonaispaino: 0,75 kg
• Pituus: 200 mm
• Leveys: 180 mm
• Korkeus: 140 mm

Ulompi pakkaus
• Määrä: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91539 7
• Taara: 0,8 kg
• Kokonaispaino: 3 kg
• Pituus: 315 mm
• Leveys: 230 mm
• Korkeus: 395 mm
•
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