16 GB, 32 GB, 64 GB en 128 GB*

Cruzer Spark™ USB 2.0-flashdrive
Je bestanden binnen handbereik

Hoogtepunten

Houd je content bij de hand met de Cruzer Spark™ USB 2.0-flashdrive.

• Houd je content bij de hand

Deze doploze, compacte en gestroomlijnde flashdrive is ontworpen met

• Licht en gebruiksvriendelijk
• Door het doploze ontwerp kunnen
geen onderdelen kwijtraken

ingebouwde sleutelhanger ring zodat je het apparaat overal mee naartoe
kunt nemen. De Cruzer Spark-flashdrive is compatibel met zowel Macals pc-systemen en is beschikbaar in capaciteiten van 16 GB tot 128 GB.*
Op het werk, thuis of tijdens je vrije tijd kun je steeds je bestanden overal
mee naartoe nemen waar je ze nodig hebt.

Specificaties voor Cruzer Spark USB 2.0-flashdrive
Capaciteiten

16 GB, 32 GB, 64 GB en 128 GB*

Afmetingen

48,05 x 18,06 x 7,7 mm (1,9 x 0,7 x 0,3 inch)

Bedrijfstemperatuur

0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)

Opslagtemperatuur

-10 °C - 70 °C (14 °F - 158 °F)

Compatibiliteit

USB 2.0 geactiveerd

Garantie

2 jaar beperkte garantie (VS); 5 jaar garantie (rest van de wereld)

Breng voor meer informatie een
bezoek aan www.sandisk.com

Bij SanDisk® breiden we de mogelijkheden van
gegevensopslag uit. Al meer dan 25 jaar lang hebben de
ideeën van SanDisk geholpen de industrie te transformeren
door opslagoplossingen van de volgende generatie te
leveren voor consumenten en bedrijven overal ter wereld.
Western Digital Technologies, Inc.
951 SanDisk Drive | Milpitas | CA 95035 | VS
Western Digital Technologies, Inc. is de geregistreerde
verkoper en licentienemer van SanDisk®-producten in
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

*1 GB = 1.000.000.000 bytes. Feitelijke bruikbare opslagruimte is minder.
SanDisk, Cruzer Spark en het SanDisk-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in
de VS en/of andere landen.
Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
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