TOUGH DRIVE MINI SSD
Freecom introduceert de Tough Drive-mini-SSD, de ideale opslagoplossing voor mensen die veel
onderweg zijn.
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OVERZICHT
FREECOM MINI-SOLID STATE TOUGH DRIVE
Duurzaam, zacht siliconen omhulsel, ideaal voor mobiel computergebruik
Superieure duurzaamheid: de SD heeft, in tegenstelling tot een harde schijf, geen bewegende
onderdelen. Daardoor is hij bestand tegen schokken en vallen tot 4 meter
Intern antischokmechanisme beschermt het SSD-station tegen schokken
IP55: stofdicht en waterbestendig
Snellere overdrachtssnelheden: bestandsoverdracht is bliksemsnel en kan wel 4 keer zo snel zijn als bij
een traditionele harde schijf*
Minder stroomverbruik: omdat hij geen bewegende onderdelen heeft, gebruikt de SSD veel minder
stroom, zodat uw laptopbatterij langer meegaat
Geformatteerd als FAT32 voor gebruik met zowel pc als Mac
Gegevensoverdrachtssnelheden tot 480 MB/s*
Geïntegreerde USB-kabel, geen extra verbindingskabels nodig
Voeding via de USB-poort, geen netadapter nodig
Inclusief software (alleen Windows): Nero BackItUp, FSSD Eraser (voor gegevensbescherming) en FSSD
Formatter (voor eenvoudig formatteren als FAT32/NTFS/HFS+)
Geen ventilator, geen lawaai
Alle Freecom-apparaten voldoen aan de hoogste branchenormen
Twee jaar fabrieksgarantie en onbeperkte helpdeskondersteuning

ONTWORPEN VOOR
Gegevensopslag: gebruik al uw gegevens, zoals bedrijfsinformatie, digitale foto's, video's, MP3's zonder
zorgen over schudden in handtas, auto enz.
Bestandsdeling: deel al uw belangrijke gegevens tussen computers en netwerken
Reservekopieën: bescherm uw gegevens tegen calamiteiten, menselijke fouten en virussen
Archivering: archiveer al uw gegevens en vergrendel de schijf voor extra gegevensbeveiliging
Installaties: kopieer al uw software naar meerdere pc's

SNELHEID NODIG?
Dankzij de nieuwste SSD-technologie presteert de Tough Drive-mini-SSD met een ongelooflijke
gegevensoverdrachtssnelheid. De schijf heeft een gegevensoverdrachtssnelheid van wel 480 MB/s,
waarmee hij één van de snelste op de markt is. Deze snelheid is mogelijk dankzij de USB 3.0-aansluiting
waarmee zowel pc- als Mac-gebruikers kunnen profiteren van deze snelheid.

IP55*: VEILIGHEID ZONDER ZORGEN
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De Tough Drive-mini-SSD is bestand tegen stoten en vallen tot 4 meter, maar ook tegen water en stof. Dit
maakt hem tot een perfecte metgezel voor reis en werk. Waar u hem ook gebruikt, u hoeft u geen zorgen te
maken over verlies van belangrijke en dierbare informatie.
*IP55: industrienorm die aangeeft dat het product stofdicht en waterbestendig is.

WERKT WANNEER HET MOET
Het innovatieve ontwerp met geïntegreerde USB-kabel maakt het leven makkelijk omdat u geen
kabelspaghetti hebt en uw kabel ook niet kunt vergeten. De voeding verloopt via de USB-poort zodat u
geen knots van een netadapter hoeft mee te slepen.

www.freecom.com 3

TECHNISCHE SPECIFICATIES
PRODUCT SPECIFICATIONS
CAPACITY: 128GB, 256GB
INTERFACE: USB 3.0, also connects to USB 2.0**
DRIVE TYPE: mSSD SATA, low noise, low power consumption
Data transfer speed specification: max. 5Gbit/s (USB 3.0), max. 480Mbit/s (USB 2.0), theoretical maximum data
Since 1989 Freecom stands
for creating innovative and
professional digital (storage)
solutions. All Freecom
products are designed,
engineered and certified in
Germany according to the
highest quality standards to
guarantee customer
satisfaction. Our in-house
technical development
process, the use of the
highest quality components
and German product
inspection standards ensure
superior quality and reliability.
To meet the high
expectations of professional
users Freecom products are
delivered with extensive
warranty and unlimited free
helpdesk support.

transfer speeds*

POWER REQUIREMENTS: power via USB port, no power adapter required
MTBF: 1.500.000 h
ENCLOSURE: Silicone
DIMENSIONS: 8.7 x 1.7 x 5.3 cm
WEIGHT: 72.3 g
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:
Operating temperature: 10° C / 35° C - Storage temperature: -20° C / 70° C

IP55: Dust proof and water resistant

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz or higher, 512MB RAM or higher, available USB port**, Windows XP /
Vista / 7 / 8

MAC: Intel Mac, 512MB RAM or higher, available USB port**, Mac OS X v10.6 or higher
* The actual speed depends on the file size and computer performance and OS.
* * When connected to USB 2.0, the data transfer speed will be according to USB 2.0 specification.

Definitions: 1GB = 1000MB - 1
MP3 song = approx. 5MB / 1
JPEG photo = approx. 1.5MB
/ 1 DVD movie = approx.
4.5GB / 1Xvid/DivX movie =
approx. 1GB.
Some of the hard drive
capacity is used for preloaded software, formatting
and other functions, and
thus is not available for data
storage. As a result, your
operating system may report
fewer gigabytes/terabytes.

PACKAGE INCLUDES
• Freecom Tough Drive Mini SSD
• Integrated USB 3.0 connection cable
• Quick Install Guide
• Free unlimited helpdesk support
• Two years manufacturer’s warranty

TOUGH DRIVE MINI SSD

256GB

128GB

Onderdeelnummer

56345

56344

EAN code

54021801563458

54021801563441

Colour

Leisteen Zilver

Leisteen Zilver

Carton quantity

04

04

Freecom and the
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logo are trademarks of Freecom BV.

Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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