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Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: SLC NAND Flash
• Innebygd minnekapasitet: 256
• Overføringshastighet: 10 MB/sek lesehast., 5 MB/

sek skrivehast.

Tilkoblingsmuligheter
• USB: Høyhastighets USB 2.0

Programvare
• Enkel å bære: Passordbeskyttelse, 

Filsynkronisering, Indirekte bærbar Outlook 
Express, Sporingsfri indirekte søkefunksjon, 
Indirekte favoritt synk.-funksjon

Anvendelighet
• Skrivebeskyttelsesbryter

Tilbehør
• Ledninger: Nei
• Neck strap: Nei
• Bruksanvisning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, nederlandsk, portugisisk, russisk

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows® 98 SE, 2000, Me, 

XP;   Mac OS 9.0 og nyere;   Linux 2.4.0 og nyere
• USB: Ledig USB-port

Diverse
• Garanti: 2 år

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210007099
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944335
• Bruttovekt: 0,078 kg
• Høyde: 180 mm
• Lengde: 130 mm
• Bredde: 25 mm
• Taravekt: 0,043 kg

Innereske
• Antall: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34490 0
• Taravekt: 0,190 kg
• Bruttovekt: 0,97 kg
• Lengde: 200 mm
• Bredde: 180 mm
• Høyde: 140 mm

Ytre eske
• Antall: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34491 7
• Taravekt: 0,7 kg
• Bruttovekt: 4,58 kg
• Lengde: 315 mm
• Bredde: 230 mm
• Høyde: 395 mm
•
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