mHDD Desktop-station USB 3.0
Elegante, solide metalen desktop harde schijf met alle ruimte die u nodig hebt om een back-up van uw
favoriete foto's, video's, muziek en belangrijke documenten te maken. Uitgerust met USB 3.0-verbinding
voor ultrasnelle gegevensoverdracht.
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OVERZICHT
BACK-UP MASTER
De Freecom mHDD desktop harde schijf is de ideale metgezel in ons digitaal tijdperk. Met een elegant maar
robuust ontwerp, ziet het station er naast elke notebook of computer, of zelfs een televisieset geweldig uit.
Met een enorme capaciteit tot 10 TB, hebt u voldoende ruimte om een back-up te maken en al uw
belangrijke documenten, foto's en overige bestanden op te slaan. Het station is voorzien van een USB 3.0
interface, waardoor ultrasnelle overdrachtssnelheden kunnen worden gewaarborgd en daarnaast volledig
compatibel is met de oudere USB 2.0-poorten. Bovendien is de software Nero Backup Essentials* op het
station geladen waarmee u een automatische back-up van uw bestanden kunt maken.

VOOR THUIS EN OP KANTOOR
Er wordt jaarlijks exponentieel meer een meer digitale inhoud gegenereerd en gebruikt en dit is het perfecte
opslagapparaat waarmee u al uw waardevolle bestanden kunt opslaan en bewaren voor toekomstig
gebruik. Bewaar al uw spreadsheets, documenten, presentaties op één centrale locatie of maak extra backups van al uw belangrijke bestanden.

SOLIDE METAAL SERIE
De geborstelde aluminiumbehuizing van de Freecom mHDD desktop garandeert dat deze volledig is
beschermd tegen schokken en ongelukken en is bovendien bestendig tegen krassen of vingerafdrukken.
Het maakt deel uit van de groeiende Freecom-serie van stijlvolle metalen externe opslagapparatuur –
mobiele en desktop harde schijven, SSD's en USB-flash drives – om te voldoen aan al uit wensen binnen uw
bedrijf of thuis met een talrijke verschillende functies van ultrahoge snelheid of enorme opslagcapaciteit tot
superslank en mobiel tot meervoudige verbindingsmogelijkheden.
Stijlvolle desktop harde schijf
Verbinding met Mac of PC
Hoge kwaliteit, solide, geborstelde aluminiumbehuizing
USB 3.0 voor ultrasnelle gegevensoverdrachtssnelheden (tot 5 Gbit/s)
Rustig, dankzij het ventilatorloze ontwerp
Gratis Nero Backup Essentials* software met automatische back-up, comprimeren en
beveiligingsfuncties
Drie jaar garantie
Gratis helpdeskondersteuning

*Nero Backup Essentials uitsluitend compatibel met Windows besturingssystemen
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
PRODUCTSPECIFICATIES:
CAPACITEIT: 2 TB, 4 TB, 8 TB, 10 TB*
INTERFACE: USB 3.0 (kan ook worden aangesloten op USB 2.0**)
TYPE HARDE SCHIJF: 3,5" SATA, laag in geluid, laag stroomverbruik
GEGEVENSOVERDRACHTSSNELHEID: max. 5000 Mbit/s (USB 3.0),
"VOEDING: AC-adapter 12 V/2 A
MTBF: 50.000 P.O.H."
AFMETINGEN: 11,8 x 18,9 x 3,4 cm
GEWICHT: 715 g (2 TB), 845 g (4 TB), 1000 g (8 TB), g (10 TB)
OMGEVINGSSPECIFICATIES:
Bedrijfstemperatuur: 10 ºC - 35 ºC / Opslagtemperatuur: -20 ºC - 70 ºC

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

MAC: Intel Mac, 512 MB RAM of hoger, beschikbare USB-poort**, Mac OS X v.10.6 of hoger
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.

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.
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.

**Bij aansluiting op een USB 2.0, zal de gegevensoverdrachtssnelheid worden aangepast overeenkomstig de USB
2.0-specificatie.

INBEGREPEN IN DE VERPAKKING:
Freecom mHDD Desktop
USB 3.0-kabel

Voedingsadapter (EU, V.K.)
Handleiding voor snelle installatie

mHDD Desktop-station USB
3.0

mHDD Desktop- mHDD Desktopstation USB 3.0 station USB 3.0
4 TB – zilver
2 TB – zilver

Onderdeelnummer

56387

56386

EAN code

54021801563878

54021801563861

Colour

Zilver

Zilver

Carton quantity

2

2

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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