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Designed by Arman Emami

DOWNWARDS
COMPATIBLE

DE NIEUWE DESIGN STANDAARD IS GEZET

Wie zegt dat alle harde schijven er hetzelfde uitzien, heeft het mis! De nieuwe Freecom Mobile Drive Sq – een externe harde schijf – is de 
nieuwe design standaard voor externe opslag. Ontworpen door de alom geprezen industriëel ontwerper Arman Emami uit Duitsland, is 
de Mobile Drive Sq voorzien van een uniek organisch design, iets wat u nog niet eerder heeft gezien; mooie lijnen gecombineerd met een 
vierkante basisvorm. Deze schijf ziet er prachtig uit naast elke notebook of computer, zelfs naast uw TV set. Om krassen en vingerafdrukken 
te voorkomen, is de behuizing van de Mobile Drive Sq’s gemaakt van roestvrij staal. Met de Sq steelt u gegarandeerd de show! Naast een 
onderscheidend en uniek ontwerp wordt de Mobile Drive Sq geleverd met de USB 3.0 interface: supersnelle overdrachtssnelheden vergeleken 
met de standaard USB 2.0. De schijf is volledig downwards compatible met oudere USB 2.0 aansluitingen, de schijf is dus prima geschikt voor 
elke computer en tegelijkertijd klaar voor de toekomst! De Mobile Drive Sq krijgt stroom via de USB aansluiting; er zijn geen extra lange kabels 
of stroomadapters nodig. Als u op zoek bent naar een harde schijf met een exclusieve look, geweldige prestaties en ultieme mobiliteit, zoek 
dan niet verder - de Mobile Drive Sq is dè schijf voor u!

FREECOM MOBILE DRIVE Sq

• Mobiele harde schijf met stijlvolle organisch design
• Hoge kwaliteit behuizing gemaakt van roestvrij staal
• Ook beschikbaar in de slimline versie, 1.05 cm dun!
• USB 3.0 voor ultrasnelle overdrachtssnelheden. Ook aan te sluiten op USB 2.0 poorten
• Inclusief compacte USB kabel, geen kabelrommel meer in uw notebook tas
• Stroom voorzien via de USB aansluiting, u hoeft geen onhandige stroomadapter mee te nemen
• Geen ventilator – u bent verzekerd van een stille werking
• De perfecte opslaguitbreiding voor uw notebook of desktop computer
• Includief Nero backup software, Green Button ‚stroom verbruik applicatie‘ en FHD Formatting tool
• Twee jaar fabrieksgarantie en onbeperkte helpdesk support

ONTWORPEN VOOR

•  Data opslag – opslag voor al uw data, zoals zakelijke informatie, digitale foto‘s, video‘s, mp3‘s en overleeft een val of stoot in bijvoorbeeld een 
handtas, auto, etc.

• Bestanden delen – deel uw belangrijke data tussen computers en netwerken
• Backup – bescherm uw bestanden tegen calamiteiten, menselijke fouten en virussen
• Archivering – archiveer uw bestanden en beveilig uw bestanden
• Installaties – kopieer uw software op verschillende PC‘s

MOBILE DRIVE Sq
                          MOBIELE HARDE SCHIJF / 2.5” / USB 3.0

UNIEK DESIGN
MET ROESTVRIJ STALEN BEHUIZING

OOK AAN TE SLUITEN OP TV
DE SCHIJF VOOR OPNAMES EN TERUGSPELEN 
VIA USB OP TV / SETTOP BOX

USB 3.0 & USB 2.0
AAN TE SLUITEN OP ELKE USB-POORT

VIDEO’S

FOTO’S

MEER DETAILS

BESTEL ONLINE

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
http://www.freecom.nl/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/Mobile-Drive-Sq
http://www.freecom.nl/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/Mobile-Drive-Sq
http://shop.freecom.com/NL_nl/product/mobile-drive-sq-1tb-1702/
www.freecom.nl/usbrecording 
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ROESTVRIJ STAAL 

Om vingerafdrukken en krassen te 
voorkomen is de behuizing van de Mobile 
Drive Sq gemaakt van roestvrij staal. De 
exclusieve ‘look & feel’ is ontstaan door het 
gezandstraalde oppervlak. Een geweldig 
totaalplaatje met uw notebook!

HET DRAAIT ALLEMAAL OM DESIGN  

Eigenlijk is het complete ontwerp van de 
Mobile Drive Sq niet standaard. Vloeiende 
lijnen, ronde vormen en een vierkante 
vorm. Met deze schijf steelt u gegarandeerd 
de show! Ontworpen door Arman Emami, 
winnaar van verschillende industriële design 
awards. De Mobile Drive Sq is uniek door de 
combinatie van organisch vloeiende lijnen 
en vierkante basisvorm; anders dan uw 
standaard  externe harde schijf.   

OOK AAN TE SLUITEN OP UW TV

Als uw TV of settop box opnames en 
terugspelen via USB ondersteunt, dan kunt u 
direct de Mobile Drive Sq aansluiten op uw 
TV en uw favoriete programma’s opnemen 
en afspelen wanneer u wilt. De Sq matcht 
prachtig met uw TV.

http://www.freecom.com
http://www.facebook.com/freecom
www.freecom.nl/usbrecording 
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FCC standards for
home and office use

PRODUCTSPECIFICATIES

CAPACITEIT: 500GB, 1TB
INTERFACE: USB 3.0, kan ook worden aangesloten op USB 2.0*-poort
TYPE VASTE SCHIJF: 2,5”, laag geluidsniveau, laag stroomverbruik
SNELHEID GEGEVENSOVERDRACHT: max. 5000 Mbit/s (USB 3.0), theoretische gegevensoverdrachtsnelheid
STROOMVOORZIENING: voeding via USB-poort, geen voedingsadapter nodig
MTBF: 50.000 POH
BEHUIZING: roestvrij stalen behuizing, pvc frame  
AFMETINGEN: 12 x 12 x 1.05 cm (slimline) / 12 x 12 x 1.3 cm 
GEWICHT: 195 g (slimline) / 210 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 3.0- of USB 2.0*-poort, 
Windows XP / Vista / 7 / 8 
MAC: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 of Intel Mac, 256 MB RAM of hoger, beschikbare USB 2.0-poort*, Mac OS X v10.4.8 of hoger 

* Bij aansluiting op een USB 2.0-poort is de gegevensoverdrachtsnelheid in overeenstemming met de USB 2.0-specificatie.

VERPAKKINGSINHOUD 

• Freecom Mobile Drive Sq
• USB 3.0-aansluitkabel
•  Gids voor snelle installatie
•  Gratis onbeperkte helpdesk-ondersteuning
•  Twee jaar fabrieksgarantie

MOBILE DRIVE Sq 500GB (slimline) 1TB

Art.-Nr. 56153 56154

EAN-Code 4021801561534 4021801561541

Colour Zilver / Zwart Zilver / Zwart

Freecom is a Mitsubishi Kagaku Media company. Freecom and the                         logo are trademarks of Freecom BV. 
All other names are trademarks of their respective owners. 
Errors and omissions excepted.

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 technische 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 750GB 1TB 1.5TB

MP3-nummers 100.000 150.000 200.000 300.000

JPEG-afbeeldingen 330.000 500.000 660.000 1.000.000

Dvd-films 110 165 220 330

DivX/Xvid-films 500 750 1.000 1.500

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.

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

