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Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: SLC NAND Flash
• Indbygget hukommelseskapacitet: 256
• Overførselshastighed: 17 MB/sek. (læsning), 12 

MB/sek. (skrivning)

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB 2.0 med høj hastighed

Software
• Nem at tage med: Adgangskodebeskyttelse, 

Filsynkronisering, Bærbar Outlook Express - 
Prøveversion, Foretrukne synk. - Prøveversion, 
Sporingsfri browsing - Prøveversion

Komfort
• Kontakt for skrivebeskyttelse

Tilbehør
• Halsrem: Nej
• Kabler: Nej
• Brugerhåndbog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, hollandsk, produgisisk, russisk

Systemkrav
• PC OS: 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

Emballagedata
• 12 NC: 908210005323
• EAN/UPC/GTIN: 8710895915373
• Bruttovægt: 0.125 kg
• Taravægt: 0.090 kg
• Højde: 180 mAh mm
• Længde: 130 mm
• Bredde: 45 mm

Indvendig emballage
• Mængde: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91538 0
• Taravægt: 0,54 kg
• Bruttovægt: 0,75 kg
• Længde: 200 mm
• Bredde: 180 mAh mm
• Højde: 140 mm

Ydre indpakning
• Mængde: 24
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91539 7
• Taravægt: 0,8 kg
• Bruttovægt: 3 kg
• Længde: 315 mm
• Bredde: 230 mm
• Højde: 395 mm
•
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