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Pamäťové médium
• Typ pamäte: SLC NAND Flash
• Kapacita pamäte: 256
• Prenosová rýchlosť: čítanie 10 MB/s; zapisovanie 5 

MB/s

Pripojiteľnosť
• USB: Vysokorýchlostné USB 2.0

Softvér
• Funkcia Carry it Easy: Ochrana heslom, 

Synchronizácia súborov, Skúšob. verzia Portable 
Outlook Express, Skúš. verzia bezstop. prech., 
Skúšob. verzia synchr. Obľub.

Pohodlie
• Prepínač ochrany proti zápisu: áno

Príslušenstvo
• Káble: nie
• Šnúrka na krk: nie
• Užívateľský manuál: Anglicky, francúzsky, 

nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, 
portugalsky, rusky

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

9.0 a novší;   Linux 2.4.0 a novší
• USB: Voľný port USB

Rozličné
• Záruka: 2 roky

Údaje o balení
• 12 NC: 908210007098
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944304
• Hmotnosť brutto: 0 078 kg
• Výška: 180 mm
• Dĺžka: 130 mm
• Šírka: 25 mm
• Hmotnosť obalu: 0 043 kg

Vnútorný kartón
• Množstvo: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34488 7
• Hmotnosť obalu: 0,190 kg
• Hmotnosť brutto: 0,97 kg
• Dĺžka: 200 mm
• Šírka: 180 mm
• Výška: 140 mm

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34489 4
• Hmotnosť obalu: 0,7 kg
• Hmotnosť brutto: 4,58 kg
• Dĺžka: 315 mm
• Šírka: 230 mm
• Výška: 395 mm
•

USB jednotka Flash
256 MB  
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