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Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 512 MB
• Tipo de memória incorporada: MLC NAND Flash
• Velocidade de transferência: Leitura 9 MB/seg.; 

gravação 3 MB/seg.

Conectividade
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Conveniência
• Protecção contra gravação: Não

Acessórios
• Cabos: Nenhum
• Fita para o pescoço: Não
• Manual do Utilizador: Inglês, Francês, Alemão, 

Espanhol, Italiano, Holandês, Português, Russo

Software
• Transporte Fácil: Protecção por palavra-passe, 

Sincronização de ficheiros, Teste Outlook 
Express Portátil, Teste Sinc. Favoritos, Teste 
navegação livre de controlo

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows® 98 SE, 2000, 

ME, XP; Mac OS 9.0 e superior; Linux 2.4.0 e 
superior

• USB: Porta USB livre

Diversos
• Garantia: 2 anos

Dados da embalagem
• 12NC: 908210008402
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97198 0
• Peso bruto: 0,049 kg
• Altura: 180 mm
• Comprimento: 130 mm
• Largura: 25 mm
• Tara: 0,0405 kg

Embalagem Interior
• Quantidade: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97202 4
• Peso bruto: .68 kg
• Comprimento: 200 mm
• Largura: 180 mm
• Altura: 140 mm
• Tara: .12 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97203 1
• Peso bruto: 2,72 kg
• Comprimento: 315 mm
• Largura: 230 mm
• Altura: 395 mm
• Tara: 0,670 kg
•

Unidade Flash USB
512 MB  
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