USB 2.0-flashdrive - 128 MB
Het is nu makkelijker dan ooit om data op te
slaan en te verplaatsen! U hoeft de USBflashdrive van Belkin slechts in de USB-poort
van uw laptop, pc of werkstation te steken
en u kunt uw belangrijke zakelijke en
persoonlijke gegevens erop opslaan en
meenemen. De USB-flashdrive is leverbaar
in uitvoeringen van 16, 32, 64, 128, 256, 512
Mb en 1Gb. Volop ruimte dus om al uw
belangrijke documenten, presentaties,
gedownloade muziek, hogeresolutie-foto's en
alle andere bestanden op te slaan en mee te
nemen. De USB-flashdrive maakt slim
gebruik van de Plug-and-Play-functionaliteit
van USB. Bevestig de unit eenvoudigweg in
een willekeurige USB-poort en uw computer
herkent hem automatisch als verwisselbaar
schijfstation. Vervolgens kunt u data lezen,
schrijven, kopiëren, wissen en overzetten
van uw harde schijf naar de USB-flashdrive of
naar een ander station. De USB-flashdrive
wordt beveiligd via een wachtwoord, heeft
geen batterijen of speciale software nodig en
is volledig compatibel met Windows Me,
Windows 2000, Linux Kernel versie 2.4 en
Mac OS. Stuurprogramma's voor Windows
98 en Windows 98SE worden meegeleverd.
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Het ideale meeneemstation voor de mobiele gebruiker
Gegevens zijn heel eenvoudig over te zetten en mee te nemen
Geschikt voor opslag en het maken van reservekopieën van documenten, presentaties,
gedownloade muziek, hogeresolutie-foto's en vrijwel elk type bestand
Wachtwoordbeveiliging
Wordt door uw systeem automatisch als verwisselbare schijf herkend
Heeft geen externe voeding of batterijen nodig
3 jaar garantie
Is leverbaar met een opslagcapaciteit van 64, 128, 256, 512 Mb en 1Gb
<b>Toegangssnelheid:</b> lezen max. 8 Mbps, schrijven max. 7 Mbps
Geen stuurprogramma's nodig voor Windows ME, XP en 2000. Stuurprogramma's voor
Windows 98 en 98 SE worden meegeleverd

Artikelnummer

Beschrijving

UPC

F5U126ea128MB

USB 2.0-flashdrive - 128 MB

722868536605

Belkin Ltd.
Rushden,
Verenigd Koninkrijk

Belkin BV
Schiphol-Rijk,
Nederland

Belkin GmbH
Munich,
Duitsland

Belkin SAS
Billancourt,
Frankrijk

Belkin Nordic
Stockholm,
Zweden

