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IP54

De sterkste schijf die er is!

Tegenwoordig is mobiliteit erg belangrijk. Mensen die veel onderweg zijn, nemen hun hele kantoor met zich mee op reis. Notebook, 
mobiele telefoon, externe harde schijf… stelt u zich eens voor; u bent laat voor een vlucht en uw externe harde schijf valt per ongeluk uit uw 
notebooktas of uit uw jaszak op de grond… kapot. Honderden uren aan werk, gigabytes aan spreadsheets, documenten, foto‘s… alles weg.  
Dat is verleden tijd! Freecom introduceert de Tough Drive. De ideale externe opslagoplossing voor mensen die veel onderweg zijn. Een intern 
schokmechanisme en een unieke siliconen behuizing maken het mogelijk dat deze schijf een val van tot wel twee meter overleeft. De Tough 
Drive werkt net als altijd na een val en beschermt uw waardevolle bestanden. Een veilig gevoel, dankzij Freecom.

Freecom Tough Drive HDD

• Verkrijgbaar in 7200RPM voor een stijging tot 30% in gegevensoverdrachtsnelheid in vergelijking met 5400RPM HDD‘s
• Duurzame, zachte soft siliconen behuizing, ideaal voor mobiel gebruik
• Intern anti-shock mechanisme dat de harde schijf tegen de schok beschermt
•  IP54 - Stofdicht en waterbestendig
• USB 3.0 voor supersnelle data-overdracht – ook aan te sluiten op USB 2.0
• Geïntegreerde USB kabel, geen extra kabel nodig!
• Voeding via de USB-poort, geen voedingsadapter nodig
•  Inclusief software: Nero BackitUp, Green Button Energy Saver, Password Protection, Hard Drive Eraser (voor gegevensbescherming) en 

Formatter (voor eenvoudig formatteren in FAT 32 / NTFS / HFS+)   
• Geen ventilator – stille werking
• Alle Freecom apparaten voldoen aan de hoogste standaarden
• Twee jaar fabrieksgarantie en onbeperkte helpdesk ondersteuning

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

TOUGH DRIVE HDD
 IP54 / SCHOKBESTENDIGE MOBIELE HARDE SCHIJF / 2.5” / USB 3.0

FOTO’S

MEER DETAILS

BESTEL ONLINE

Schokbestendig  
Schokbestendige mobiele harde schijf, 
overleeft een val tot 2 meter.

USB 3.0 & USB 2.0
Aan te sluiten op elke USB-poort

IP54
Stofdicht en waterbestendig

Geïntegreerde USB 3.0 kabel
Geen extra kabels nodig

http://www.freecom.com/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/ToughDrive-3-0
http://www.facebook.com/freecom
www.freecom.com/usbrecording
http://www.freecom.nl/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/ToughDrive-3-0
http://www.freecom.nl/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/ToughDrive-3-0
http://shop.freecom.com/NL_nl/product/tough-drive-3.0-1tb-2337/
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Laat maar vallen

Dankzij het interne antishock-systeem 
zijn uw bestanden altijd superveilig. 
De stevigheid van deze harde schijf is 
legendarisch en is al vele malen erkend 
en onderscheiden door toonaangevende 
internationale computertijdschriften, zoals 
Chip, Computer!Totaal en C’T. 

Een harde noot om te kraken  

Maak een back-up van uw belangrijke 
bestanden met de sterkste mobiele schijf die 
voorhanden is: de Tough Drive van Freecom. 
Vertrouw op de Tough Drive en neem 
hem mee als u onderweg bent. Hij is van 
binnenuit beveiligd; uw bestanden zijn met 
een wachtwoord beschermd en de schijf kan 
wel tegen een stootje. 

Waar is mijn USB-kabel?

Bent u ooit uw USB-kabel vergeten en 
kon u vervolgensgeen verbinding maken 
met uw harde schijf? Dat zal u nooit meer 
overkomen, dankzij de unieke geïntegreerde 
USB-kabel van de Tough Drive. Sluit uw 
Tough Drive aan op elke computer, notebook 
of netbook, waar u ook bent.  

http://www.freecom.com/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/ToughDrive-3-0
http://www.facebook.com/freecom
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Tested to comply with
FCC standards for
home and office use

Productspecificaties

CAPACITEIT: 500GB, 1TB, 2TB
SCHIJFSNELHEID: 5400RPM, 7200RPM
INTERFACE: USB 3.0, kan ook worden aangesloten op USB 2.0**-poort
TYPE HARDE 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 POH
BEHUIZING: siliconen 
AFMETINGEN: 14 x 8.3 x 1.9 cm 
GEWICHT: 200 g
OMGEVINGSSPECIFICATIES: 
Bedrijfstemperatuur: 10° C / 35° C - Opslagtemperatuur: -20° C / 70° C
IP54: Stofdicht en waterbestendig

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 Tough Drive HDD
• Geïntegreerde USB 3.0-aansluitkabel
•  Gids voor snelle installatie
•  Gratis onbeperkte helpdesk-ondersteuning
•  Twee jaar fabrieksgarantie

TOUGH DRIVE HDD 500GB (5400RPM) 1TB (5400RPM) 2TB (5400RPM) 500GB (7200RPM) 1TB (7200RPM)

Art.-Nr. 56058 56057 56331 56323 56324

EAN-Code 4021801560582 4021801560575 4021801563316 4021801563231 4021801563248

Colour Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet

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 1ТB 2ТB

MP3-nummers 100.000 200.000 400.000

JPEG-afbeeldingen 330.000 660.000 1.330.000

Dvd-films 110 220 440

DivX/Xvid-films 500 1.000 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/Products/External-Hard-Drives/Mobile-Hard-Drives/ToughDrive-3-0
http://www.facebook.com/freecom

