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Rugged ontwerp. Klein formaat.

Bestand tegen schokken, regen en druk
Wachtwoordbeveiliging
USB 3.0: tot 4x sneller dan USB 2.0

design by neil poulton

Productoverzicht

De LaCie Rugged Mini heeft dezelfde eigenschappen als onze populaire
Rugged mobiele harde schijf, zoals schok- en valbestendigheid en een
rubberen hoes voor extra bescherming. De Rugged Mini is echter ook
bestand tegen regen en druk – als u er overheen rijdt met een auto van
een ton, werkt hij nog steeds1. We hebben de afmetingen van de Rugged
Mini verkleind en talloze nieuwe functies toegevoegd, waardoor de
Rugged Mini perfect is om onderweg gegevens mee te nemen.

Gebruiksscenario's

Studenten: muziek, video's en vertrouwelijke schooldocumenten
opslaan op een veilig apparaat dat in elke schooltas past.
Reizigers: kostbare gegevens beschermen tegen verlies, diefstal of
ongelukken onderweg.
Fotografen: klein formaat en robuustheid maken dit product geschikt
voor gebruik op locatie of om grote bestanden veilig af te leveren bij
klanten en partners, en encryptie2 biedt een extra
beschermingslaag tegen onbevoegde toegang.
Videomakers: perfect om dagelijkse videoverslagen of ander
materiaal naar te studio te brengen en snel te kopiëren met USB
3.0.

1 Vastgesteld met behulp van een test waarmee een realistisch scenario wordt benaderd
waarin de harde schijf functioneel is gebleven, ondanks zichtbare schade, nadat het
product werd overreden met een auto van ongeveer 1000 kg.
2 Versleutelingssoftware kan alleen worden gedownload en is niet beschikbaar in
Rusland.
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Specificaties
Retailverpakking Afmeting van product Afmeting van doos Afmetingen van omverpakking Afmeting van pallet
Lengte (in/mm) 5,319 in/135,1 mm 7,323 in/186 mm 10,472 in/266 mm 41,338 in/1.050 mm
Breedte (in/mm) 3,386 in/86 mm 5,079 in/129 mm 7,402 in/188 mm 46,85 in/1.190 mm
Diepte (in/mm) 1,024 in/26 mm 2,047 in/52 mm 5,315 in/135 mm 40,945 in/1.040 mm
Gewicht (lb/kg) 0,882 lb/0,4 kg 1,102 lb/0,5 kg 5,512 lb/2,5 kg 722,675 lb/327,8 kg
Aantallen
Dozen per omdoos 5
Omdozen per pallet 120
Aantal palletlagen 6

Systeemvereisten

Computer met een USB 3.0- of USB 2.0-poort
Nieuwste versie van Windows® 7, Windows 8 / Mac OS® X 10.5 of nieuwer
Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie Rugged Mini
USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0)
Snelle installatiegids

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie
(maanden)

UPC-code EAN-code Multi-pack UPC

Wereldwijd LAC301556 500 GB 24 093053827953 3660619315567 10093053827950
Wereldwijd LAC301558 1 TB 24 093053827984 3660619315581 10093053827981
Wereldwijd LAC9000298 2 TB 24 093053003272 3660619005840 10093053003279
Wereldwijd LAC9000633 4 TB 24 093053014117 3660619013814 10093053014114
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