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WORLD’S
SMALLEST 2.5” 

Compact, ultrasnel, elegant en origineel 

Als professionele gebruiker wilt u uw waardevolle (zakelijke) gegevens altijd bij de hand hebben. Bent u een zakenman die op zoek is naar “niet 
weer zo’n doorsnee externe mobiele harde schijf”? Dan is de Freecom Mobile Drive XXS Leather de perfecte harde schijf voor u! Hij is uiterst 
compact en extreem gebruiksvriendelijk, en zijn opvallende zwartlederen “behuizing” geeft hem net dat extra beetje klasse! Deze draagbare 
harde schijf, die via de USB-aansluiting wordt gevoed, maakt het vervoeren en delen van gegevens makkelijker dan ooit tevoren. Sluit de 
Mobile Drive XXS Leather met zijn handige kleine USB-kabel aan op een USB-poort van de computer en neem uw spreadsheets, documenten, 
presentaties of andere bestanden overal mee naar toe. Dankzij de nieuwe, ultrasnelle USB 3.0-interface is het overbrengen van grote bestanden 
voortaan een kwestie van seconden. De XXS Leather kan ook worden aangesloten op USB 2.0-poorten, zodat u de drive probleemloos op elke 
PC of Mac kunt gebruiken.

De Freecom Mobile Drive XXS Leather is de nieuwste ontwikkeling in Freecom’s continue streven om opslag toegankelijker, 
gebruiksvriendelijker en makkelijker te maken. De unieke zwartlederen ‘behuizing’ met zijn opvallende oranje stiksels maakt van deze schijf 
de perfecte opslagaccessoire voor de moderne zakenman. Sluit de XXS Leather tijdens een vergadering aan op uw notebook en u zult 
gegarandeerd de aandacht op u weten te vestigen!  Bij de drive wordt wordt ook een compacte USB-kabel geleverd. Meer heeft u niet nodig 
om de Mobile Drive XXS Leather aan te sluiten en te gebruiken op uw notebook of PC. Meerdere aansluitkabels die een rommeltje maken van 
uw notebooktas, behoren nu definitief tot het verleden. De Mobile Drive XXS Leather heeft het allemaal: gebruiksvriendelijke, betrouwbare 
opslaguitbreiding met een snufje zakelijke klasse!

Externe 2,5”  harde schijf

•  Ultracompacte mobiele harde schijf
• Zwartlederen hoes met oranje stiksels in directiestijl
• USB 3.0-interface voor supersnelle gegevensoverdracht, kan ook worden aangesloten op USB 2.0-poort van elke gewenste pc of Mac
• Inclusief compacte USB-kabel, geen “kabelrommel” meer in uw tas!
• Voeding via de USB-poort, geen grote netvoedingsadapter meer nodig
• Geen koelingsventilator, dus gegarandeerd stille werking
• De perfecte opslaguitbreiding voor uw notebook of desktopcomputer
• Perfect geschikt voor het maken van back-ups van uw belangrijke bestanden: Nero BackitUp software meegeleverd (Windows)
• Kwalitatief hoogwaardig en strak ontwerp, slechts 11.3 x 8.6 x 1 cm
• Twee jaar fabrieksgarantie en onbeperkte gratis helpdesk-ondersteuning

MOBILE DRIVE XXS LEATHER
 MOBIELE HARDE SCHIJF / 2,5" / USB 3.0

COMPACT
FORMAAT

LEDEREN HOES
UNIEK STIJLVOL ONTWERP 

Een van ’s werelds kleinste externe 2,5” harde schijven, perfect voor 
gebruik in combinatie met uw netbook, notebook of desktopcomputer.

USB 3.0 & USB 2.0
AAN TE SLUITEN OP ELKE PC/MAC

VOEDING VIA USB-POORT
LAAG STROOMVERBRUIK

FOTO’S

MEER DETAILS

BESTEL ONLINE

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
www.freecom.nl/usbrecording  
http://www.freecom.nl/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/Mobile-Drive-XXS-Leather
http://www.freecom.nl/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/Mobile-Drive-XXS-Leather
http://shop.freecom.com/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=freecom&Locale=nl_NL&ThemeID=27720000&Env=BASE&productID=240149200
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Uw belangrijke bestanden altijd bij de 
hand 

U heeft uw zakelijke bestanden en 
presentaties altijd bij u. Freecom’s Mobile 
Drive XXS Leather is de ideale mobiele schijf 
als u veel reist. Of wanneer u uw bestanden 
altijd bij de hand moet hebben. Hij past in 
elke tas, en zelfs in uw achterzak. 

Size matters!

Maak kennis met een van de kleinste 
mobiele 2,5" drives ter wereld! Wanneer u 
extra ruimte wilt vrijhouden in uw tas en 
op uw bureaublad, is de Mobile Drive XXS 
Leather de perfecte oplossing. 

Gegarandeerde aandacht

De nauwsluitende zwartlederen hoes 
met zijn subtiele oranje naden trekt 
gegarandeerd de aandacht. Een uniek 
concept voor een externe harde schijf.  Dit 
is dè mobiele vaste schijf voor de moderne 
zakenman! 

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
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Tested to comply with
FCC standards for
home and office use
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Productspecificaties

CAPACITEIT: 500GB, 1TB, 1.5TB, 2TB
INTERFACE: USB 3.0, kan ook worden aangesloten op USB 2.0**-poort
TYPE VASTE SCHIJF: 2,5", laag geluidsniveau, laag stroomverbruik
SPECIFICATIE VAN GEGEVENSOVERDRACHTSSNELHEID: max. 5Gbit/s (USB 3.0), max. 480Mbit/s (USB 2.0), theoretische 
gegevensoverdrachtsnelheid*
STROOMVOORZIENING: voeding via USB-poort, geen voedingsadapter nodig
MTBF: 50.000 bedrijfsuren
BEHUIZING: leer 
AFMETINGEN: 11.3 x 8.6 x 1 cm  
GEWICHT: 155 g
OMGEVINGSSPECIFICATIES: 
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, beschikbare USB-poort**, 
Windows XP / Vista / 7 / 8 
MAC: Intel Mac, 256 MB RAM of hoger, beschikbare USB-poort**, Mac OS X v10.6 of hoger 

* De werkelijke snelheid is afhankelijk van de bestandsgrootte, de computerprestaties en het besturingssysteem.
** Bij aansluiting op een USB 2.0-poort is de gegevensoverdrachtsnelheid in overeenstemming met de USB 2.0-specificatie.

VerpakkingsInhoud 

•  Freecom Mobile Drive XXS Leather (FAT-32 geformatteerd)
•  Compacte USB 3.0-aansluitkabel
•  Gids voor snelle installatie
•  Gratis onbeperkte helpdesk-ondersteuning
•  Twee jaar fabrieksgarantie

MOBILE DRIVE XXS LEATHER 500GB 1TB 1.5TB 2TB

Art.-nr. 56056 56152 56335 56336

EAN-code 4021801560568 4021801561527 4021801563354 4021801563361

Kleur Zwart Zwart Zwart Zwart

Sinds 1989 is Freecom synoniem 

voor de ontwikkeling van innovatieve 

en professionele digitale (opslag) oplossingen. Alle producten 

van Freecom worden ontworpen, vervaardigd en gecertificeerd 

in Duitsland en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen om 

de klanttevredenheid te garanderen. Ons eigen technisch 

ontwikkelingsproces, het gebruik van de hoogwaardigste 

componenten en de Duitse normen voor productinspectie 

staan garant voor superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Om te voldoen aan de hoge verwachtingen van professionele 

gebruikers, worden de producten van Freecom altijd inclusief 

een uitgebreide garantie en onbeperkte gratis helpdesk-

ondersteuning geleverd.

FREECOM
KWALITEIT

WAT PAST ER OP 500GB 1TB 1.5TB 2TB

MP3-nummers 100.000 200.000 300.000 400.000

JPEG-afbeeldingen 330.000 660.000 1.000.000 1.320.000

Dvd-films 110 220 330 440

DivX/Xvid-films 500 1.000 1.500 2.000

Definities: 1GB = 1000MB – 1 MP3-nummer = ong. 5MB/1 JPG-foto = 
ong. 1.5MB/1 DivX/Xvid-film = ong. 1GB/1 Dvd-film = ong. 4.5GB

Een gedeelte van de harde schijf-capaciteit wordt gebruikt voor 
vooraf geïnstalleerde software-instrumenten en andere functies. 
Hierdoor zal uw operating-systeem mogelijk een lagere capaciteit in 
gigabytes/terabytes tonen.

Freecom is onderdeel van Mitsubishi Chemical Holdings Group. Freecom en het Freecom-logo zijn handelsmerken van Freecom BV. 
Alle andere namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. 
Fouten en omissies voorbehouden.

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom

