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Designed by Niels in Vorm & EigenID

USB STICK

FREECOM DATA BAR: UW BESTANDEN ALTIJD EN OVERAL BINNEN HANDBEREIK!

De Freecom Data Bar was altijd al het ultieme en betaalbare mobiele opslag-apparaat voor mensen die veel onderweg zijn. Verkrijgbaar in 
capaciteiten tot wel 64GB biedt de nieuwe Data Bar een nog kleiner en sterkere oplossing voor het snel opslaan en delen van bestanden. Bij 
de Freecom Data Bar hoort een slim mechanisme waarmee gebruikers de USB aansluiting in de stick kunnen laten verdwijnen als zij deze niet 
gebruiken.  Dit slimme concept slaat de spijker op zijn kop als het gaat om de perfecte balans tussen een elegant en praktisch ontwerp – er is 
tevens geen dop nodig om de USB-aansluiting af te schermen.. Hard aan het werk aan een presentatie, een belangrijk document of e-mails, 
en moet u deze bestanden meenemen? Geen enkel probleem! Wilt u uw vrienden de nieuwste muziek laten horen of uw meest recente foto’s 
laten zien? Het kan bijna niet gemakkelijker! Eenvoudigweg de bestanden op de Data Bar zetten en meenemen. Om uw bestanden te bekijken 
hoeft u alleen de Data Bar in de USB poort van elke willekeurige PC of Mac te stoppen - geen software drivers, kabels of stroomadapters nodig! 
Altijd en overal!

FREECOM DATA BAR USB 2.0

•  Bewaar, bewerk en deel data met collega‘s en vrienden
•  Slank, compact design, past naast andere USB apparaten in uw computer
•  Eenvoudige installatie, geen drivers benodigd, stroomvoorziening via de USB poort!
•  Intuïtief ‘sliding’ mechanisme, geen dop nodig om de USB-aansluiting te beschermen 
•  Verkrijgbaar in capaciteiten van 2GB tot en met 64GB 
•  Compatibel met PC, notebook en Mac, deel bestanden tussen meerdere platforms
•   Uitermate geschikt om digitale foto’s, muziek, tekstbestanden, spreadsheets en presentaties op te slaan en uit te wisselen
•   Ontworpen in samenwerking met de succesvolle Nederlandse ontwerpbureaus Niels in Vorm en EigenID

PERFECT VOOR GEBRUIK THUIS EN OP KANTOOR

Thuisgebruik: 
•  Bewaar al uw digitals foto’s, muziek, films, spelletjes
•   Neem de Freecom Data Bar mee en deel uw bestanden met vrienden

Kantoorgebruik:
• Bewaar uw spreadsheets, documenten, presentaties 
•   Neem de Data Bar mee naar huis of op zakenreis en werk aan uw bestanden terwijl u niet op kantoor bent
•   Deel uw bestanden tussen computers en netwerken
•   Gebruik de Freecom Data Bar voor software installaties/updates op meerdere PC’s

DATA BAR
 USB FLASH STICK / USB 2.0

USB STICK

Ideaal om snel bestanden op te slaan en te delen.

VOOR PC EN MAC
PLUG & PLAY - SNEL EN GEMAKKELIJK

HIGH SPEED USB 2.0
WERKT OOK OP USB 3.0
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BESTANDEN SLEPEN EN NEERZETTEN

Ideaal om bestanden en informatie 
tussen bijvoorbeeld een PC en Mac uit te 
wisselen, op te slaan of te delen. De Data 
Bar staat bekend om zijn gebruiksgemak, 
duurzaamheid, en aantrekkelijke prijs – 
kortom, het is de ideale USB Stick voor 
bedrijven, studie en thuisgebruik. 

INTUÏTIEF ‘SLIDING’ MECHANISME, GEEN 
DOP NODIG OM DE USB-AANSLUITING TE 
BESCHERMEN

Verlies nooit meer de dop van uw USB stick 
dankzij het slimme ‘sliding’ mechanisme die 
de USB-aansluiting beschermt. U trekt heel 
eenvoudig de USB aansluiting terug in de 
behuizing. Maximaal gebruikersgemak!

MAAR LIEFST 64 FILMS 

Hebt u veel bestanden? Hebt u meer ruimte 
voor uw foto’s nodig of een back-up voor 
uw PC? De Data Bar is verkrijgbaar met een 
ongelofelijk grote capaciteit tot wel 64GB. 
Dat is ruimschoots voldoende voor het 
opslaan van 43.000 foto’s. 
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Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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PRODUCTSPECIFICATIES

CAPACITEIT: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
INTERFACE: USB 2.0
STROOMVOORZIENING: voeding via USB-poort 
DATA RETENTIE: tot 10 jaar
AFMETINGEN: 5.5 x 2.0 x 0.95 cm
GEWICHT:  7 g
OMGEVINGSSPECIFICATIES: 
Bedrijfstemperatuur: 10° C / 35° C 
Opslagtemperatuur: -20° C / 70° C

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN
 
PC: Vrije USB poort, Windows XP / Vista / 7
MAC: Vrije USB poort, Mac OS X v.10.4 of hoger

VERPAKKINGSINHOUD

•  Freecom Data Bar
•  Gratis onbeperkte helpdesk-ondersteuning
•  Twee jaar fabrieksgarantie

DATA BAR 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB

Art.-nr. 56141 56142 56143 56144 56145 56146

EAN-code 4021801561411 4021801561428 4021801561435 4021801561442 4021801561459 4021801561466

Kleur Zilver / Zwart Zilver / Zwart Zilver / Zwart Zilver / Zwart Zilver / Zwart Zilver / Zwart

WAT PAST ER OP 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB

Word documenten 
(Tekstpagina’s)

144.000 
pagina’s / bestanden

288.000 
pagina’s / bestanden

576.000 
pagina’s / bestanden

1.152.000 
pagina’s / bestanden

2.304.000 
pagina’s / bestanden

Digitale foto’s 
(1600x1200 pixels)

2.700 5.350 10.700 21.350 42.700

Muziekbestanden 
(64KB/s)

128 uren 
(1.920 nummers)

256 uren 
(3.840 nummers)

512 uren 
(7.680 nummers)

1.024 uren 
(15.360 nummers)

2.048 uren 
(30.720 nummers)

Floppy Disk 
(Floppy 1.44MB)

2.816 
floppy’s

5.632 
floppy’s

11.624 
floppy’s

23.248 
floppy’s

46.496 
floppy’s

Freecom is een onderneming van Mitsubishi Kagaku Media. Freecom en het                         logo zijn handelsmerken van Freecom BV. 
Alle andere namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 
Voor fouten en weglatingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Sinds 1989 is Freecom synoniem 

voor de ontwikkeling van innovatieve 

en professionele digitale (opslag) oplossingen. Alle 

producten van Freecom worden ontworpen, vervaardigd 

en gecertificeerd in Duitsland en voldoen aan de hoogste 

kwaliteitsnormen om de klanttevredenheid te garanderen. 

Ons eigen technische ontwikkelingsproces, het gebruik van 

de hoogwaardigste componenten en de Duitse normen voor 

productinspectie staan garant voor superieure kwaliteit en 

betrouwbaarheid. Om te voldoen aan de hoge verwachtingen 

van professionele gebruikers, worden de producten 

van Freecom altijd inclusief een uitgebreide garantie en 

onbeperkte gratis helpdesk-ondersteuning geleverd.

FREECOM
KWALITEIT

Definities: 1GB = 1000MB – 1 MP3-nummer = ong. 5MB/1 JPG-foto = 
ong. 1.5MB/1 DivX/Xvid-film = ong. 1GB/1 Dvd-film = ong. 4.5GB

Een gedeelte van de harde schijf-capaciteit wordt gebruikt voor 
vooraf geïnstalleerde software-instrumenten en andere functies. 
Hierdoor zal uw operating-systeem mogelijk een lagere capaciteit in 
gigabytes/terabytes tonen.


