WORLD’S
SMALLEST 2.5”

‘S WERELDS
KLEINSTE

‘s Werelds kleinste externe 2.5” harde schijf - perfect voor gebruik
bij uw netbook, notebook of desktop computer.

VOEDING VIA DE USB POORT
GEEN VOEDINGSADAPTER NODIG

GEEN VENTILATOR - GEEN LAWAAI
STILLE WERKING

USB 3.0 & USB 2.0
DOWNWARDS
COMPATIBLE

AAN TE SLUITEN OP ELKE USB-POORT
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MOBILE DRIVE XXS 3.0
MOBIELE HARDE SCHIJF / 2.5” / USB 3.0

Compacte opslag voor onderweg!
Of u nu op uw werk of huis met een computer werkt, het is belangrijk dat u uw bestanden met zich mee kunt nemen. De nieuwe Mobile Drive XXS
3.0 is uw perfecte maatje: compact en extreme makkelijk in gebruik. Deze mobiele harde schijf - die zijn stroom krijgt via de USB-poort - maakt het
overzetten en delen van bestanden eenvoudiger dan ooit. Sluit de Mobile Drive XXS 3.0, met zijn handige korte USB kabel, aan op de USB-poort van
een elke computer en neem uw spreadsheets, documenten, films, foto’s of muziek overal mee naartoe. De Freecom Mobile Drive XXS 3.0 is de laatste
ontwikkeling in Freecom’s missie om opslag toegankelijk en eenvoudig in gebruik te maken. De behuizing is van rubber gemaakt, dit geeft u grip
wanneer u de schijf in uw hand houdt. De nieuwe USB 3.0 interface verzekert ultrasnelle overdrachtssnelheden én is 100% ‘compatible’ met USB 2.0
aansluitingen. Bij de schijf wordt een handig korte USB kabel geleverd – alles wat u nodig hebt om de Mobile Drive XXS 3.0 op uw notebook of PC
aan te sluiten. Voorbij zijn de dagen dat verschillende onhandig lange verbindingskabels een rommel creëerden in uw notebooktas. De Mobile Drive
XXS 3.0 wordt via de USB-poort van stroom voorzien; er zijn geen onhandig lange kabels of stroomadapters nodig. Met de Mobile Drive XXS 3.0, haalt
u alles in huis op het gebied van data-opslag en betrouwbare uitbreiding van uw opslag. Bij Freecom ontwerpen we producten afgestemd op uw
behoeften!
Freecom Mobile Drive XXS 3.0
• Compacte afmetingen, past gemakkelijk in uw zak
• Ontwerp van uniek gevormd rubberen behuizing voor optimale grip
• USB 3.0 voor supersnelle data-overdracht – ook aan te sluiten op USB 2.0
• Inclusief kortie handige USB kabel, geen “kabelrommel” meer in uw tas!
• Voeding via de USB-poort, geen onhandige voedingsadapter nodig
• Geen ventilator, stille werking
• I nclusief software: Nero BackitUp, Green Button Energy Saver, Hard Drive Eraser (voor gegevensbescherming), en Formatter (voor eenvoudig formatteren
in FAT 32 / NTFS / HFS+)
• De perfecte opslaguitbreiding voor uw notebook of desktop computer
• Ideaal voor eenvoudig maken van “drag and drop” backups van uw belangrijke bestanden
• Hoge kwaliteit en strak ontwerp, 12 x 8 x 1.6 cm
• Weegt niet meer dan een mobiele telefoon
• Twee jaar fabrieksgarantie en ongelimiteerde helpdesk ondersteuning
Ontworpen voor
• Data opslag - bewaar uw data, digitale foto’s, video’s, MP3’s, zakelijke informatie op de Mobile Drive XXS 3.0
• Draagbaarheid - neem uw Mobile Drive XXS 3.0 mee en laat foto’s en video’s zien aan uw vrienden of werk aan uw bestanden terwijl u onderweg bent
– uw Mobile Drive XXS 3.0 altijd bij de hand
• Bestanden delen - deel uw belangrijke bestanden tussen computers en netwerken, vrienden en collega’s
• Backup - bescherm uw waardevolle data tegen calamiteiten, menselijke fouten en virussen
• Archiveren - orde in uw bestanden, archiveer uw data
• Installaties - installeer de software en gebruik de Mobile Drive XXS 3.0 op meerdere PC’s
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’s Werelds kleinste...
Bent u op zoek naar de grootst mogelijke
capaciteit in klein formaat? De Mobile Drive
XXS 3.0 is voor u de perfecte oplossing.

Uw belangrijke bestanden altijd bij de
hand
De Mobile Drive XXS 3.0 van Freecom is de
perfecte mobiele harde schijf als u veel reist
of wanneer uw bestanden altijd binnen
handbereik moeten zijn. Zet ze op uw XXS
en u beschikt altijd direct over uw zakelijke
en persoonlijke bestanden.

Goede grip
De Mobile Drive XXS 3.0 is ontworpen door
de jonge, getalenteerde, verschillende
malen onderscheiden Belgische ontwerper
Sylvain Willenz. De gestroomlijnde rubberen
behuizing zorgt voor,naast een stijlvol
uiterlijk, extra grip zodat u minder risico
loopt het apparaat te laten vallen.
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1.6 cm

FREECOM

12 cm

KWALITEIT

8 cm

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 helpdeskondersteuning geleverd.

WAT PAST ER OP

500GB

1TB

2TB

MP3-nummers

100.000

200.000

400.000

JPEG-afbeeldingen

330.000

660.000

1.360.000

Dvd-films

110

220

440

DivX/Xvid-films

500

1.000

2.000

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.

Productspecificaties
CAPACITEIT: 500GB, 1TB, 2TB
INTERFACE: USB 3.0, kan ook worden aangesloten op USB 2.0**-poort
TYPE HARDE SCHIJF: 2,5”, laag geluidsniveau, laag stroomverbruik
SNELHEID GEGEVENSOVERDRACHT: max. 5000 Mbit/s (USB 3.0), theoretische gegevensoverdrachtsnelheid*
STROOMVOORZIENING: voeding via USB-poort, geen voedingsadapter nodig
MTBF: 50.000 bedrijfsuren
BEHUIZING: rubber
AFMETINGEN: 12 x 8 x 1.6 cm
GEWICHT: 185 g
OMGEVINGSSPECIFICATIES:
Bedrijfstemperatuur: 10° C / 35° C
Opslagtemperatuur: -20° C / 70° C
minimale systeemvereisten
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz of hoger, 512 MB RAM of hoger, USB-poort**, Windows XP / Vista / 7 / 8
MAC: Intel Mac, 256 MB RAM of hoger, beschikbare USB-poort**, Mac OS X v10.6 of hoger
* De werkelijke snelheid is afhankelijk van de bestandsgrootte, de snelheid van de computer en het besturingssysteem.
** Bij aansluiting op een USB 2.0-poort is de gegevensoverdrachtsnelheid in overeenstemming met de USB 2.0-specificatie.

VerpakkingsInhoud
• Freecom Mobile Drive XXS 3.0 (FAT-32 geformatteerd)
• Compacte USB-aansluitkabel
• Gids voor snelle installatie
• Gratis onbeperkte helpdesk-ondersteuning
• Twee jaar fabrieksgarantie

REV1427/30062014/CN

MOBILE DRIVE XXS 3.0

500GB

1TB

2TB

Art.-nr.

56005

56007

56334

EAN-code

4021801560056

4021801560070

4021801563347

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

Freecom is onderdeel van Mitsubishi Chemical Holdings Group. Freecom en het Freecom-logo zijn handelsmerken van Freecom BV.
Alle andere namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Fouten en omissies voorbehouden.
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