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Designed by Botsch, Peyerl & Hollmann 
(BLITZEN, Berlin) 
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SNELLE EN FLEXIBELE EXTERNE HARDE SCHIJF

Tegenwoordig draait het allemaal om snelheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Steeds meer mensen werken met grote bestanden, zoals DTP/
grafische bestanden en grote video – en audiobestanden. De behoefte aan een externe harde schijf met topsnelheid en betrouwbaarheid 
is groter dan ooit. De nieuwe Freecom Hard Drive Quattro heeft het allemaal! De USB 3.0 interface zorgt voor de grootste data-overdracht 
snelheden van alle enkele externe harde schijven. Aangesloten op eSATA presteert de Hard Drive Quattro tot wel zes keer sneller dan een 
standaard USB 2.0 harde schijf. 

De FireWire 800 & 400 interfaces zijn al jaren standaard in de Mac wereld wanneer het aankomt op externe opslag, resulterend in een 
betrouwbare en snelle data-overdracht. De USB 3.0-aansluiting werkt perfect samen met de meest voorkomende USB 2.0 poorten doordat de 
interface compleet “downwards compatible” is met USB 2.0. U kunt de schijf dus eenvoudig gebruiken op elke moderne computer die geen 
eSATA of FireWire interface heeft. De Hard Drive Quattro is prachtig ontworpen. Door zijn stijlvolle, aluminium behuizing past de harde schijf 
naadloos bij het ontwerp van uw computer of Mac, met daarbij nog de mogelijkheid om de schijf rechtop te zetten op uw bureau. 

De Freecom Hard Drive Quattro is vooraf geformatteerd (FAT-32), dus u kunt de harde schijf vrijwel direct gebruiken nadat u hem heft 
aangesloten op uw PC of Mac. Bij Freecom creëren we opslagoplossingen vanuit het perspectief van de klant, waar gebruikersgemak en
kwaliteit de belangrijkste factoren zijn.

PROFESSIONELE EXTERNE HARDE SCHIJF MET MEERDERE, ZEER SNELLE INTERFACES

•  Externe harde schijf voor professioneel gebruik en gebruik thuis
• Vier interfaces op één schijf zorgen voor optimale flexibiliteit, aan te sluiten op elke computer!
• FireWire800 en FireWire400, perfect geschikt voor Mac gebruikers, ideaal voor betrouwbare externe opslag en Audio-Video montage
• eSATA – de snelste beschikbare interface, ideaal voor professionele Audio/Video montage en creatie van grote bestanden.
• USB 3.0 is de snelst beschikbare interface. Ook aan te sluiten op vrijwel elke moderne computer  met USB 2.0 - de meest gebruikte  interface
  vandaag de dag - dankzij de “downwards compatibility”. 
• Aluminium behuizing, van hoge kwaliteit, van recyclebaar materiaal, milieuvriendelijk 
• Geoptimaliseerd management van de interne luchtstroom
• Geen ventilator – geen lawaai!
• Compact ontwerp, enkel 15.5 x 14.8 x 4.3 cm
• Inclusief 2 rubberen voetstukken om de schijf rechtop neer te zetten, waardoor deze nog minder ruimte in neemt op uw bureau
• Twee jaar fabrieksgarantie en onbeperkt gratis helpdesk support

HARD DRIVE QUATTRO 3.0
 HARDE SCHIJF / 3.5” / USB 3.0 / FIREWIRE 800 / FIREWIRE 400 / eSATA

4 INTERFACES
IN 1 DRIVE

GEEN VENTILATOR - GEEN LAWAAI
STILLE WERKING

ALUMINIUM BEHUIZING 
OPTIMALE KOELING

RECYCLEBAAR MATERIAAL
VERMINDERT AFVALPRODUCTIE

USB 3.0 en eSATA verzorgen de snelst mogelijke overdrachtssnelheid. 
Firewire 800 & 400 zijn betrouwbare interfaces voor audio/video 
professionals. Aan te sluiten via elke USB 2.0-poort op elke computer.

OVERAL OP AAN TE SLUITEN!

VIDEO’S

FOTO’S

MEER DETAILS

BESTEL ONLINE

www.freecom.com/usbrecording
http://www.facebook.com/freecom
www.freecom.nl/usbrecording
http://www.freecom.nl/Products/External-Hard-Drives/Desktop-Hard-Drives/Hard-Drive-Quattro
http://www.freecom.nl/Products/External-Hard-Drives/Desktop-Hard-Drives/Hard-Drive-Quattro
http://shop.freecom.com/NL_nl/product/hard-drive-quattro-3.0-4tb-1990/
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GENIET VAN DE STILTE

De Hard Drive Quattro is zodanig ontworpen 
dat er geen luidruchtige ventilator aan te 
pas komt. In combinatie met de warmte-
absorberende aluminium behuizing, werkt 
de Hard Drive Quattro vrijwel zonder geluid. 
Vier interfaces en vier redenen om deze 
harde schijf te kopen: hij is stil, cool, robuust 
en recycleerbaar. 

DE FLEXIBELE HARDE SCHIJF VOOR 
PROFESSIONALS

De Hard Drive Quattro is de meest 
veelzijdige harde schijf van Freecom. 
Met vier interfaces (USB 3.0, FireWire800, 
FireWire400, eSATA) kan hij op iedere 
computer of Mac worden aangesloten. Door 
de FireWire interface is hij ideaal voor Mac-
gebruikers die een snelle en betrouwbare 
harde schijf willen voor het opslaan en 
bewerken van grote audio-, video- en 
grafische bestanden.

DESIGN

Een van de meest opvallende aspecten van 
de Hard Drive Quattro is zijn minimalistische, 
moderne vormgeving. Hij is gemaakt van 
strak aluminium met een glanzend, zwart 
front en is afgewerkt met het verchroomde 
Freecom-logo. Hierdoor misstaat hij op geen 
enkel bureau. 

www.freecom.com/usbrecording
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: 1TB, 2TB, 3TB*
INTERFACE: USB 3.0, ook aan te sluiten op USB 2.0**, eSATA, FireWire800/400 
HARD DRIVE TYPE: 3.5” SATA, vrijwel geluidloos, laag stroomverbruik
DATA OVERDRACHT SNELHEDEN: max. 5000 Mbit/s (USB 3.0), max. 3000 Mbit/s (eSATA), max. 800 Mbit/s (FireWire800), max. 400 Mbit/s 
(FireWire400), theoretische gegevensoverdrachtsnelheid
STROOMVOORZIENING: voedingsadapter 12V / min. 1.5 A
MTBF: 50.000 bedrijfsuren
BEHUIZING: aluminium 
AFMETINGEN: 15.5 x 14.8 x 4.3 cm / GEWICHT: 1400 g
OMGEVINGSSPECIFICATIES: Bedrijfstemperatuur: 10° C / 35° C / Opslagtemperatuur: -20° C / 70° C

MINIMUM SYSTEEMVEREISTEN

PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz of hoger, 256MB RAM (Vista: 512MB RAM) of hoger, beschikbare USB 3.0, USB 2.0**, FireWire800, 
FireWire400 of eSATA poort, Windows XP* / Vista / 7 / 8 
MAC: PowerPC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 of Intel Mac, 256MB RAM of hoger, beschikbare USB 2.0**, FireWire800 of FireWire400 poort, Mac 
OS X v10.4.8 of hoger 

* De Hard Drive Quattro is geformatteerd in FAT-32, voor direct gebruik op zowel Windows en Mac  computers. Door de beperkingen van het FAT-32 bestandsformaatsysteem, is de 3TB of 
hoger versie NTFS geformatteerd (Windows). Mac gebruikers zouden hun schijf moeten herformatteren naar HFS+ bestandssysteem (zie bijlage in de retailverpakking). LET OP: De 3TB of 
hoger versie ondersteunt  Windows XP niet. ** Aangesloten op USB 2.0 is de overdrachtssnelheid gelijk aan de USB 2.0 specificaties.

INHOUD VAN DE VERPAKKING 

•  Freecom Hard Drive Quattro 3.0 (FAT-32 geformatteerd*)
• Voedingsadapter (EU, UK)
• eSATA, FireWire800 & FireWire400 en USB kabels
• Handleiding & Software voorgeïnstalleerd op de harde schijf
•  Gids voor snelle installatie
•  Gratis onbeperkte helpdesk-ondersteuning
•  Twee jaar fabrieksgarantie

HARD DRIVE QUATTRO 3.0 1TB 2TB 3TB 4TB

Art.-nr. 56066 56067 56068 56243

EAN-code 4021801560667 4021801560674 4021801560681 4021801562432

Kleur Zilver Zilver Zilver Zilver

Freecom is onderdeel van Mitsubishi Kagaku Media. Freecom en het                         logo zijn merknamen van Freecom BV. 
Alle andere namen zijn merknamen van de desbetreffende eigenaren. 
Fouten en wijzigingen voorbehouden.

WAT KAN ER OP 1TB 2TB 3TB 4TB

MP3-nummers 200.000 400.000 600.000 800.000

JPEG-afbeeldingen 680.000 1.360.000 2.040.000 2.720.000

Dvd-films 220 440 660 880

DivX/Xvid-films 1.000 2.000 3.000 4.000

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

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.

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

