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FLOPPY DISK DRIVE

FLOPPY DISK DRIVE / 3.5” / USB

NOG STEEDS ÉÉN VAN DE MEEST GEBRUIKTE MEDIA TYPES TER WERELD
Tegenwoordig worden de meeste computers en notebooks verkocht zonder een floppy drive. Terwijl de behoefte aan floppy drives
springlevend is; de oude, vertrouwde 3.5” floppy disk is nog steeds één van de meest gebruikte media types ter wereld. Kleine bestanden als
drivers, software updates, patches voor operating systemen, anti-virus updates en boot-diskettes worden nog steeds opgeslagen op floppy
disks. Daarnaast hebben veel mensen oude tekstbestanden, spreadsheets, foto’s, etc opgeslagen op floppy disks. Er komt altijd een tijd
wanneer u een floppy drive nodig hebt voor een software update, om oude data op te zoeken of als u een diskette zoekt om snel wat kleins op
te slaan. De nieuwe Freecom External USB Floppy Drive is alles wat u nodig hebt. Betaalbaar, gebruikersvriendelijk, lichtgewicht: supermobiel
en erg handig. Installatie van de USB floppy drive kan niet makkelijker: plug de drivein de USB poort van uw computer en u kunt aan de slag!
De Freecom External USB Floppy Drive is ook een erg kostenefficiënte vervanging wanneer uw huidige floppy drive kapot gaat. Binnen een
paar seconden staat de Floppy Drive klaar voor u, dankzij de snelle aansluiting via de USB poort.
FREECOM USB FLOPPY DISK DRIVE
• Ultraklein, lichtgewicht zwart design floppy disk drive
• Stille werking dankzij materiaal van hoge kwaliteit
• ‘Hot swappable’ u hoeft de computer niet te herstarten na het aan – of afsluiten van de Floppy Drive
• Eenvoudige aansluiting via de USB kabel
• Stroom via de USB port. Geen AC-adapter nodig
• Bootable met meeste notebooks en desktop computers
• Perfect voor overdracht en backup van bestanden
• Ondersteunt 1.44 MB floppy formaten
• Geen driver nodig voor Windows ME / XP / 7 en Mac
• Alle Freecom apparaten voldoen aan de hoogste standaarden in de industrie
• Twee jaar fabrieksgarantie
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TERUG IN DE TIJD
De meeste notebooks en netbooks zijn
tegenwoordig niet uitgerust met een floppy
drive. Veel bedrijven werken daarentegen
nog steeds met de betrouwbare floppy disks.
Misschien heeft u ook nog wel een collectie
floppy-schijven uit de ‘goeie ouwe tijd’?
Freecom biedt een ideale oplossing: sluit de
Freecom Floppy Drive via USB aan op uw
notebook of netbook om toegang tot uw
bestanden te krijgen.

SAMEN DE KLUS KLAREN
Floppy disks worden nog steeds
veel gebruikt in de auto-industrie,
binnen overheidsinstellingen, door
systeembeheerders en door miljoenen
thuisgebruikers. Met de Floppy Disk Drive
van Freecom is de klus in een handomdraai
geklaard.

EÉN, TWEE, HUPSAKEE MET USB
Sluit uw Freecom Floppy Disk Drive via
een USB-kabel aan op uw notebook om de
bestanden op uw floppy drives te bekijken.
De Floppy Drive is bovendien erg plat en
compact en daarom gemakkelijk mee te
nemen.
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1.7 cm

FREECOM

14.2 cm

KWALITEIT

10.3 cm

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.

PRODUCT SPECIFICATIONS
CAPACITEIT: 720KB / 1.44MB
INTERFACE: USB 1.1 (12 Mbit/s), USB 2.0 compatible
STROOMVOORZIENING: voeding via USB-poort, geen voedingsadapter nodig
MEDIA STANDAARDEN: 3.5” Floppy Disks, dubbelzijdig sided high-density
PRESTATIE: Spindle snelheid: 300 U/min
SHOCK: 5G max., non-operating: 100G max.
VEILIGHEIDS STANDAARDEN: UL standaard, CS A standaard, TÜV standaard, CE standaard
MTBF: 30.000 bedrijfsuren
AFMETINGEN: 14.2 x 10.3 x 1.7 cm
GEWICHT: 280 g
OMGEVINGSSPECIFICATIES:
Bedrijfstemperatuur: 10° C / 35° C
Opslagtemperatuur: -20° C / 70° C
MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN
PC: Elke PC met een vrije USB-poort en wat draait onder Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 / 8
of Mac OS 9/10.x
VERPAKKINGSINHOUD
• Freecom USB Floppy Disk Drive
• Freecom Driver (Windows ‘98/2000) en handleiding op on CD
• Gids voor snelle installatie
• Gratis onbeperkte helpdesk-ondersteuning
• Twee jaar fabrieksgarantie
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Kleur

Zwart

Freecom is een onderneming van Mitsubishi Kagaku Media. Freecom en het
Alle andere namen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Voor fouten en weglatingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
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