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Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: SLC NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
• Szybkość przesyłania: Szybkość odczytu 17 MB/s; 

szybkość zapisu 12 MB/s

Możliwości połączenia
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Oprogramowanie
• Carry it Easy: Ochrona hasłem, Synchronizacja 

plików, Portable Outlook Express — wer. 
próbna, Favorites Sync — wersja próbna, 
Przeglądanie bez śledzenia — wer.próbna

Wygoda
• Zabezpieczenie przed zapisem

Akcesoria
• Pasek na szyję
• Przewody: Przedłużacz USB / kółko do kluczy
• Podręcznik użytkownika: angielski, francuski, 

niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, 
portugalski, rosyjski

Wymagania systemowe
• PC OS: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP;   Mac OS 

w wersji 9.0 i nowszej;   Linux w wersji 2.4.0 i 
nowszej

• USB: Wolny port USB

Różne
• Gwarancja: 2 lata

Dane opakowania
• 12NC: 908210005793
• EAN/UPC/GTIN: 8710895923569
• Waga brutto: 0 170 kg
• Cieżar opakowania: 0 075 kg
• Wysokość: 180 mm
• Długość: 130 mm
• Szerokość: 45 mm

Karton wewnętrzny
• Ilość: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92357 6
• Cieżar opakowania: 0 13 kg
• Waga brutto: 0 34 kg
• Długość: 200 mm
• Szerokość: 60 mm
• Wysokość: 140 mm

Karton zewnętrzny
• Ilość: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92358 3
• Waga brutto: 4 kg
• Cieżar opakowania: 0,7 kg
• Długość: 315 mm
• Szerokość: 230 mm
• Wysokość: 395 mm
•
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