Easy Transfer-overdrachtskabel
voor Windows Vista™

2,4 m

Stuur bestanden van
uw oude computer…

...naar uw
nieuwe computer

De eenvoudigste manier om bestanden en instellingen
van uw Windows® XP-computer naar uw nieuwe
Windows Vista-computer te verplaatsen.
Overstappen op een nieuwe pc is nu makkelijker dan ooit. De Belkin Easy Transferoverdrachtskabel voor Windows Vista biedt een snelle en probleemloze manier om
bestanden en instellingen van uw oude computer over te sturen naar een nieuwe.
Gewoon de uiteinden van de 2,4 m lange kabel aansluiten op de USB-poorten van de
twee computers. Dat is alles. De Windows Easy Transfer-wizard verschijnt automatisch.
Daarmee kunt u een aantal of alle bestanden selecteren die u wilt overzetten. Met
een paar muisklikken stuurt u ondermeer foto’s, muziek en instellingen over – zonder
tijdrovend branden van cd’s of een netwerk.

Wie?: Gebruikers van een XP-computer die een nieuwe Windows Vistacomputer kopen.
Waarom? Bestanden, instellingen en media van een oude XP-computer
eenvoudig overzetten op een nieuwe Vista-computer.
Belangrijkste vraag aan klant: Wilt u bestanden van uw bestaande computer
naar uw nieuwe Windows Vista-computer overzetten?
Oplossing: De Easy Transfer-kabel van Belkin kopieert automatisch instellingen en
bestanden van uw oudere XP-computer naar uw nieuwe Windows Vista-computer.

Voordelen
• Stuurt bestanden tussen twee pc’s over met snelheden tot 480 Mbps
(40 maal sneller dan USB 1.1)
• Conﬁgureert binnen een paar minuten uw nieuwe computer met instellingen
van uw bestaande printer en andere veelgebruikte apparaten
• Laat u op eenvoudige wijze ondermeer foto’s, mp3’s, contacten en berichten
evenals beveiligings-, internet- en e-mailinstellingen kopiëren
• Zorgt er voor dat u geen netwerk hoeft te creëren of tientallen cd’s moet branden
• Is de ideale, makkelijk mee te nemen, oplossing voor het kopiëren van bestanden
van en naar uw notebook – op privé- en werk-pc’s
• Is voorzien van 2,4 m kabel

Inclusief gratis FileMover-software
Belkin levert GRATIS software voor bestandsoverdracht mee. FileMover-software maakt
met “één klik” automatische overdracht mogelijk van bestanden, mappen, muziek,
foto’s, videomateriaal en nog veel meer — tussen uw pc’s.

Easy Transfer-overdrachtskabel
voor Windows Vista™
Aansluiting
Stap 1

Plaats de cd-rom in de Windows® XP-computer en installeer
de software.

Stap 2

Sluit het ene uiteinde van de overdrachtskabel aan op de XPcomputer en het andere uiteinde op de nieuwe Vista computer.

Stap 3

Volg de aanwijzingen op de schermen van beide
computers en selecteer de juiste overdrachtsopties voor
het verplaatsen van al uw bestanden en mappen.

Let op: Bij het gelijktijdig verplaatsen van meerdere gebruikersaccounts van de XPcomputer naar de Vista-computer moet u op beide computers als beheerder
zijn ingelogd. Zie de Help-functie van de software voor meer informatie.

Inhoud van de verpakking

Systeemvereisten

• Easy Transfer-overdrachtskabel voor
Windows Vista

Systeemvereisten voor de Easy
Transfer-overdrachtskabel

• Handleiding

• Op Pentium ® processor gebaseerde
computer (beide computers), USB-poort
(beide computers)

• Cd met Windows Easy Transfer- and
FileMover-software

Systeemvereisten voor FileMover

• Eén doel-pc waarop Windows Vista
draait en een vrije USB-poort
• Eén pc waarop Windows XP of Windows
Vista draait en een vrije USB-poort
• Op de pc waarop Windows XP draait:
40 MB vrije ruimte op de vaste schijf
en cd-romstation

Vereist op de computer waarop u FileMover
installeert voor de overdracht van bestanden:
• Cd-romstation
• Windows 2000, XP, 2003 of Vista
• 128 MB RAM
• 12 MB vrije ruimte op de vaste schijf
• USB-poort op beide computers of een
LAN-verbinding

LEVENSLANGE PRODUCTGARANTIE VAN BELKIN
Er wordt een voorbehoud gemaakt voor wijzigingen in de productgegevens zonder
voorafgaande waarschuwing.
“Belkin is de nummer 1 voor USB-kabels en -hubs.” — (bron: NDP Groep)
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