i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5
i-tec MySafe USB 3.0 Easy, rámeček na
externí pevný disk 9.5 mm / 2.5" pro
SATA I/II/III HDD SSD, černý

POPIS PRODUKTU
ADVANCE Series je nejvyšší řada příslušenství i-tec, která vám umožní využívat špičkové technologie produktů
v moderním designu a exkluzivním balení.
i-tec MySafe USB 3.0 Easy je externí rámeček pro připojení 2.5" SATA disků všech kapacit k vašemu PC,
notebooku, TV či jinému multimediálnímu zařízení pomocí USB rozhraní, přes které je zároveň i napájen.
Rámeček je rovněž vhodný k přesunu dat z poškozeného notebooku. Připojení přes USB 3.0 nabízí rychlý
a snadný přenos dat (až 5 Gbps). Samozřejmostí je zpětná kompatibilita s USB 2.0.
Obsluha je velice jednoduchá, disk pouze vložíte do rámečku a při prvním připojení k počítači se automaticky
nainstalují ovladače. Pro rychlé připojení disku můžete použít pouze samostatný adaptér externího rámečku
nebo můžete disk bezpečně přenášet v přiloženém plastovém boxu.
V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve
ověřte možné řešení v záložce FAQ.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Externí USB 3.0 rámeček pro 2.5" SATA I/II/III HDD nebo SSD s výškou až 9.5 mm, rychlá a pohodlná
výměna disku pro okamžitý přístup k Vašim datům
Rozhraní USB 3.0 pro vysokorychlostní přenos dat (až 5 Gbps), zpětně kompatibilní s USB 2.0
LED indikátor, funkce Plug & Play, napájení ze sběrnice USB, automatická instalace ovladačů
Napájení: 5V, 900 mA
OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome
Rozměry produktu: 130 x 74 x 16 mm
Hmotnost produktu: 60 g
Rozměry balení: 192 x 112 x 20 mm
Hmotnost balení: 75 g
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Hardwarové požadavky: PC nebo notebook s volným USB portem
Operační systém: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux, Android, Chrome – automatická instalace
ovladačů ze systému
OBSAH BALENÍ
USB 3.0 adaptér pro 2.5" HDD s integrovaným kabelem (15 cm)
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Plastový box
Uživatelská příručka

SPECIFIKACE
Produktové číslo i-tec

Popis produktu & EAN

MYSAFEU313

i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5
EAN: 8595611701153

Hardware
Typ sběrnice

USB-3.0

Porty
HDD 2.5

1

Systémové požadavky
Operační systém

Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Chrome OS
Linux Ubuntu 14.04/16.04
Android 5 Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní
operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se
aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti
Barva

Space Gray

Materiál

Plastic

Rozměry produktu (DxŠxV)

130 x 74 x 16 mm

Váha produktu (bez obalu)

60 g

Váha produktu (vč. obalu)

75 g

Rozměry balení (DxŠxV)

192 x 112 x 20 mm

Servis
Záruční doba

2 roky

Technická podpora

celoživotní

Obsah balení
USB 3.0 adaptér pro 2.5" HDD s integrovaným kabelem (15 cm)
Plastový box
Uživatelská příručka

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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