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Harde schijven: Lacie Rugged Mini 2TB USB 3.0
gegevens niet alleen tegen externe invloeden, maar biedt ook
bescherming tegen indringers. Met de geintegreerde software
voor wachtwoordbeveiliging kunt u er gemakkelijk voor zorgen
dat uw bestanden altijd en overal beschermd en veilig zijn. U
kunt uw bestanden met wachtwoordbeveiliging zelfs op elke
computer gebruiken, waardoor wordt gewaarborgd dat uw
gegevens volledig mobiel en absoluut veilig zijn.

Eigenschappen:

€ 139,99
Rugged-ontwerp. Miniformaat.- Schok-, regen- en
drukbestendig- Wachtwoordbeveiliging- USB 3.0: tot 4x
sneller dan USB 2.0Het kleinste lid van de Rugged-familieMet
zijn herkenbare oranje ontwerp en veilige vorm is de Rugged
al lange tijd een van onze populairste harde schijven. Voor de
Rugged Mini hebben we de Rugged verkleind en allerlei
nieuwe functies toegevoegd, waardoor dit een goede
investering is voor mobiele dataopslag.Maximale
betrouwbaarheidDe LaCie Rugged Mini Hard Disk heeft
dezelfde functies als onze populaire Rugged Hard Disk, zoals
schok- en valbestendigheid, en een rubberen hoes voor extra
bescherming. Met de Rugged Mini zijn we echter een stap
verder gegaan: deze schijf is ook bestand tegen regen en druk
- als u er overheen rijdt met een auto van een ton, werkt hij
nog steeds! Door het kleine formaat kunt u deze schijf overal
mee naartoe nemen, en de buitenkant van de Rugged biedt
bescherming tegen onopzettelijk vallen, schokken of druk.De
snelheid van USB 3.0Met de Rugged Mini beschikt u over de
snelheid van USB 3.0 en volledige backward compatibility met
USB 2.0, waardoor u de schijf met vrijwel elke computer kunt
gebruiken. Met USB 3.0 kunt u een videobestand van 700 MB
in minder dan 7 seconden overbrengen, vergeleken met de 25
seconden dat dit duurt bij USB 2.0. Bovendien kunt u het
LaCie Mac(R) USB 3.0-stuurprogramma gebruiken om
overdrachtsnelheden op uw Mac te verbeteren (een
prestatieverbetering tot wel 30% vergeleken met FireWire
800).LaCie Private-PublicDe Rugged Mini beschermt uw

Geformatteerd voor

Mac

Geformatteerd voor

Windows

Kleur

Oranje

USB-connectortype

USB-A

USB-versie

3.0

Aantal USB 3.0-poorten

1

Aantal USB-poorten

1

Formaat harde schijf

2,5 inch inch

Soort harde schijf

HDD

Type stroomvoorziening

USB

Type harde schijven

Extern

Opslagcapaciteit

2000 GB

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
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