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Média tárolás
• Beépített memória típusa: SLC NAND Flash
• Beépített memória kapacitása: 256
• Átviteli sebesség: 10 MB/s olvasás; 5 MB/s írás

Csatlakoztathatóság
• USB: Nagysebességű USB 2.0

Szoftver
• Könnyedén szállítható: Jelszavas védelem, 

Fájlszinkronizálás, Hordozható Outlook Express - 
próba, Nyom nélküli böngészés - próbaváltozat, 
Kedvencek szinkronizálása - próba

Kényelem
• Írásvédelem kapcsoló

Tartozékok
• Kábelek: Nem
• Nyakpánt: Nem
• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, 

spanyol, olasz, holland, portugál, orosz

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

9.0 és újabb;   Linux 2.4.0 és újabb
• USB: Szabad USB port

Egyéb
• Garancia: 2 év

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210007098
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944304
• Bruttó tömeg: 0,078 kg
• Magasság: 180 mm
• Hosszúság: 130 mm
• Szélesség: 25 mm
• Önsúly: 0,043 kg

Belső karton
• Mennyiség: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34488 7
• Önsúly: 0,190 kg
• Bruttó tömeg: 0,97 kg
• Hosszúság: 200 mm
• Szélesség: 180 mm
• Magasság: 140 mm

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34489 4
• Önsúly: 0,7 kg
• Bruttó tömeg: 4,58 kg
• Hosszúság: 315 mm
• Szélesség: 230 mm
• Magasság: 395 mm
•
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