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SanDisk Cruzer™Mini
USB Flash Drive
Neem uw documenten, afbeeldingen en
presentaties overal mee naar toe – snel en
eenvoudig!

Met de SanDisk Cruzer Mini kunt u al
uw documenten, afbeeldingen en

presentaties in stijl vervoeren.

Ga een stapje hogerop met
de SanDisk Cruzer Mini
USB Flash Drive.
Maak vandaag nog een testrit.

SanDisk Cruzer Mini is de snelste en gemakkelijkste
manier om uw documenten, afbeeldingen en
presentaties op te slaan en van en naar huis, werk,
school of welke andere plaats dan ook te vervoeren.
Bezoek ons op www.sandisk.com voor nadere
informatie en de naam van de dichtstbijzijnde SanDisk-
leverancier. Eén kijkje en ‘you’ll be cruisin in style’.

Minimale systeemvereisten

Windows/Macintosh
• Pentium pc of Macintosh computer met USB-

ondersteuning
• Windows 98SE, 2000, ME, XP
• Mac OS 9.1.x+, OS X v10.1.2+
• USB 2.0 poort voor snelle gegevensoverdracht



Plug and play = probleemloos.

Geen stuurprogramma’s nodig* – insteken, en u bent
klaar! De Cruzer Mini kan op elke USB 2.0-poort
worden aangesloten en is terugwaarts compatibel met
USB 1.1. Hij is werkelijk ‘plug and play’ met pc’s en de
Macintosh dankzij USB Mass Storage Class (MSC)
compliantie bij gebruik met Windows ME, Windows
2000, Windows XP, Mac OS 9.2.1+ en Mac OS 10.1.2+.

*Stuurprogramma voor Win 98SE on line beschikbaar op www.sandisk.com

De zet is aan u. Dus maak er iets moois van.

Voor zaken, privé-gebruik of beide: de Cruzer Mini
maakt het gemakkelijk om uw documenten,
afbeeldingen, presentaties en andere persoonlijke
bestanden altijd en overal mee naar toe te nemen.
Moet u thuis nog even sleutelen aan uw PowerPoint-
presentatie? Geen probleem. Even uploaden, dan kunt
u uw laptop gewoon op kantoor laten. Gemakkelijker
kan het niet.

Niets is beter voor u – of uw gegevens –

dan de SanDisk Cruzer Mini.

Maak kennis met de Cruzer Mini van SanDisk. De
Cruzer Mini is een ultrakleine, ultradunne USB 2.0 Hi-
Speed Flash Drive waarmee u met uw gegevens in een
ogenblik op stap kunnen gaan. De draagbare Cruzer
Mini is de snelste en gemakkelijkste manier om uw
documenten, afbeeldingen en presentaties op te slaan
en te vervoeren van en naar huis, werk, school of welke
andere plaats dan ook. 

Met gegevens op reis.

SanDisk Cruzer Mini is een nieuwe oplossing voor
opslag van persoonlijke gegevens voor mensen die veel
op weg zijn (en hun belangrijke computerbestanden
mee moeten nemen). Anders dan diskettes en andere
uitneembare media biedt de Cruzer Mini een groot
opslagvermogen, snelle transfersnelheden en betere
bestandsbeveiliging – in een apparaat dat net zo groot
is als een pakje kauwgom.

Klein, slank en supersexy.

De SanDisk Cruzer Mini is voor reizen gebouwd.
Dankzij het dunne en slanke ontwerp kunt u hem
gemakkelijk overal mee naar toe nemen. Steek hem in
uw zak of handtas en u kunt op weg. Met de twee
extra kleurdoppen en het afneembare halssnoer kunt u
de Cruzer Mini aan uw eigen stijl aanpassen. Met de
Cruzer Mini is het transporteren van uw documenten,
afbeeldingen en presentaties nu eenvoudiger dan ooit.

CruzerLock beschermt uw persoonlijke

gegevens.

Bent u bezorgd over de veiligheid van uw gegevens?
Dat is niet nodig. De Cruzer Mini wordt geleverd met
de geavanceerde bestandsbeveiligingsapplicatie
CruzerLock* die uw persoonlijke bestanden versleutelt
zodat ze beschermd en tegen nieuwsgierige ogen
beveiligd zijn. Kies uw eigen wachtwoord en selecteer
het bestand dat u wilt versleutelen: CruzerLock doet 
de rest! 

*Alleen Windows. Voor Windows 2000 en XP zijn plaatselijke
beheerdersprivileges vereist.

Voor elke levensstijl, inclusief de uwe!

Het ultradunne profiel van de Cruzer Mini neemt
weinig ruimte in beslag. Dus als u al een kabel in een
gestapelde USB-poort hebt gestoken, past de stekker
van de Cruzer Mini daar probleemloos naast. De
meeste andere USB Flash Drives zitten in de weg van
de poort ernaast, zodat het moeilijk is om twee USB-
apparaten tegelijk te gebruiken. De ulrakleine,
ultradunne Cruzer Mini brengt u niet in het gedrang.
Hoe druk het ook is. 

W E R K E L I J K E  G R O O T T E

Een 256 MB
Cruzer Mini heeft
net zoveel geheugen
als 177 diskettes!


