mHDD
Maak back-ups in stijl met deze fraaie mobiele harde schijf. Compact, licht en een stijlvolle behuizing van
geborsteld aluminium: met de Freecom mHDD kunt u uw digitale leven overal mee naartoe nemen
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OVERZICHT
MAAK BACK-UPS IN STIJL
Ook wanneer u onderweg bent, wilt u dat uw documenten veilig en makkelijk toegankelijk zijn. De
Freecom mHDD is een mobiele harde schijf die prestaties combineert met stijl in één handig pakket.
De behuizing van geborsteld aluminium is sterk, licht en mag zeker gezien worden naast elke pc. De
configuratie is zeer eenvoudig: zodra u de Freecom mHDD aansluit, is deze klaar voor gebruik. Omdat de
schijf al is geformatteerd voor uw pc, kunt u direct beginnen met de opslag van uw belangrijke
documenten, muziek, foto's en video's.
Gebruik USB3.0-techniek om bestanden ultrasnel en rechtstreeks over te brengen via de USB-poort op uw
pc. U hebt hiervoor geen aparte voeding nodig.
Op de schijf is al back-upsoftware van Nero aanwezig, waardoor u nog makkelijker back-ups kunt maken.
Stijlvolle behuizing van geborsteld aluminium
Compact en licht
USB 3.0 voor supersnelle gegevensoverdracht; ook geschikt voor USB 2.0
Voeding via USB-poort, dus geen voedingsadapter nodig
Meegeleverde software: Nero BackitUp, Green Button-energiebesparingssoftware, Hard Drive Eraser
(voor gegevensbescherming) en Formatter (voor makkelijke formattering in FAT 32 / NTFS / HFS+)
Geen ventilator, geen geluid
Alle Freecom-apparaten voldoen aan de strengste industrienormen
Twee jaar fabrieksgarantie en onbeperkte helpdeskondersteuning

ONTWIKKELD VOOR:
Gegevensopslag - Voor al uw gegevens: bedrijfsinformatie, digitale foto's, video's, muziekbestanden,
enz.
Delen van bestanden - Deel al uw belangrijke gegevens op verschillende computers en netwerken
Back-ups - Bescherm al uw gegevens tegen calamiteiten, menselijke fouten en virussen
Archivering - Archiveer al uw gegevens en berg de schijf op achter slot en grendel voor extra
gegevensbescherming
Installaties - Kopieer al uw software naar meerdere pc's
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
PRODUCTSPECIFICATIES
CAPACITEIT: 1 TB, 2 TB
SCHIJFSNELHEID: 5400 RPM
INTERFACE: USB 3.0, ook geschikt voor USB 2.0**
TYPE HARDE SCHIJF: 2,5" SATA, stil, laag energieverbruik
SPECIFICATIE GEGEVENSOVERDRACHTSNELHEID: max. 5 gbit/s (USB 3.0), MAX. 480 Mbit/s (USB 2.0),

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.

theoretische maximale gegevensoverdrachtssnelheid*

VOEDINGSVEREISTEN: voeding via USB-poort, dus geen voedingsadapter nodig
MTBF: 50.000 ingeschakelde uren
BEHUIZING: geborsteld aluminium
AFMETINGEN: 11,4 x 7,6 x 1,2 cm
GEWICHT: 160 g
OMGEVINGSPECIFICATIES:
Bedrijfstemperatuur: 10°C / 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C / 70°C

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN
PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz of hoger, 256 MB RAM (Vista: 512 MB RAM) of hoger, vrije USB-poort**,
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

MAC: Intel Mac, 512MB RAM of hoger, vrije USB-poort**, Mac OS X v10.6 of hoger
*De werkelijke snelheid is afhankelijk van de bestandsgrootte, de computerprestaties en het besturingssysteem.

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.

Schijven met een capaciteit van 2TB of minder worden geformatteerd in FAT32 waardoor ze onmiddellijk gebruikt
kunnen worden op Windows en Mac OSx. Schijven met een capaciteit van meer dan 2TB worden geformatteerd in
NTFS wat compatibel is voor Windows-systemen. Mac-gebruikers moeten de schijf opnieuw formatteren in HFS+
om ze volledig compatibel te maken met Mac OSx-besturingssystemen. HFS+-formattering kan uitgevoerd worden
met behulp van de Freecom VHD Formatter welke zich op de schijf bevindt.
** Bij een USB 2.0-aansluiting vindt de gegevensoverdracht plaats met de snelheid volgens de USB 2.0-specificatie.

INHOUD VAN DE VERPAKKING
Freecom mHDD

USB 3.0-aansluitkabel

Snelstartgids

Gratis onbeperkte helpdeskondersteuning

Twee jaar fabrieksgarantie
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mHDD

2TB

Onderdeelnummer

56368

EAN code

54021801563687

Colour

Zilver

Carton quantity

04

Freecom and the
All other names are trademarks of their respective owners.
Errors and omissions excepted.

logo are trademarks of Freecom BV.

Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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