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Lagring
• Inbyggd minnestyp: SLC NAND Flash
• Inbyggd minneskapacitet: 2 GB
• Överföringshastighet: Läshastighet: 17 MB/sek, 

skrivhastighet: 12 MB/sek

Anslutningar
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Programvara
• Carry it Easy: Lösenordsskydd, Filsynkronisering, 

Portable Outlook Express – provversion, 
Favorites Sync – provversion, Trace free browsing 
- provversion

Bekvämlighet
• Skrivskyddsknapp

Tillbehör
• Halsrem
• kablar: USB-förlängningskabel/nyckelring
• Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, portugisiska, ryska

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

9.0 och senare;   Linux 2.4.0 och senare
• USB: Ledig USB-port

Övrigt
• Garanti: 2 år

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210005793
• EAN/UPC/GTIN: 8710895923569
• Bruttovikt: 0 170 kg
• Taravikt: 0 075 kg
• Höjd: 180 mm
• Längd: 130 mm
• Bredd: 45 mm

Inre kartong
• Kvantitet: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92357 6
• Taravikt: 0 13 kg
• Bruttovikt: 0 34 kg
• Längd: 200 mm
• Bredd: 60 mm
• Höjd: 140 mm

Yttre kartong
• Kvantitet: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 92358 3
• Bruttovikt: 4 kg
• Taravikt: 0,7 kg
• Längd: 315 mm
• Bredd: 230 mm
• Höjd: 395 mm
•
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