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Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 512 MB
• Typ zabudované paměti: MLC NAND Flash
• Přenosová rychlost: Čtení 9 MB/s; zápis 3 MB/s

Možnosti připojení
• USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Pohodlí
• Přepínač ochrany proti zápisu: Ne

Příslušenství
• Kabely: Žádné
• Popruh na krk: Ne
• Uživatelský manuál: Angličtina, francouzština, 

němčina, španělština, italština, holandština, 
portugalština, ruština

Software
• Snadno přenosný: Ochrana heslem, 

Synchronizace souborů, Přenosný Outlook 
Express - zkušební, Synchron. oblíbených položek 
- zkušební, Nevysledovatelné prohlížení - zkušební

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows® 98 SE, 2000, ME, 

XP; Mac OS 9.0 a vyšší; Linux 2.4.0 a vyšší
• USB: Volný port rozhraní USB

Různé
• Záruka: 2 roky

Údaje na obalu
• 12NC: 908210008402
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97198 0
• Hrubá hmotnost: 0,049 kg
• Výška: 180 mm
• Délka: 130 mm
• Šířka: 25 mm
• Hmotnost obalu: 0,0405 kg

Vnitřní krabice
• Množství: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97202 4
• Hrubá hmotnost: 0,68 kg
• Délka: 200 mm
• Šířka: 180 mm
• Výška: 140 mm
• Hmotnost obalu: 0,12 kg

Vnější obal
• Množství: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97203 1
• Hrubá hmotnost: 2,72 kg
• Délka: 315 mm
• Šířka: 230 mm
• Výška: 395 mm
• Hmotnost obalu: 0,670 kg
•
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