
MOBIELE SCHIJF
Gegevensoverzicht

Robuust ontwerp. Compacte vormgeving.

Schok-, regen- en drukbestendig
Werkt met iPad - Sluit uw LaCie-schijf aan via USB-C
Compatibel met Thunderbolt 4 
Rescue Data Recovery Services om gegevens te herstellen

 

design by neil poulton

 

Productoverzicht

De LaCie Rugged Mini heeft dezelfde eigenschappen als onze populaire Rugged-
schijf, zoals schok- en valbestendigheid en een rubberen ombouw voor extra
bescherming. De LaCie Rugged Mini is echter ook bestand tegen regen en druk –
als u er overheen rijdt met een auto van een ton, werkt hij nog steeds!1 Door het
kleine formaat kunt u deze schijf overal mee naartoe nemen, en de buitenkant van
de Rugged biedt bescherming tegen een onvoorziene val, schok of druk. De
Rugged Mini is de meest compacte schijfmodel van de LaCie Rugged-serie en zal
verschillende soorten gebruikers aanspreken.

Gebruiksscenario's

Studenten: sla muziek, video's en vertrouwelijke schooldocumenten op op
een apparaat dat in elke schooltas past.
Reizigers: kostbare gegevens beschermen tegen verlies, diefstal of
ongelukken onderweg.
Fotografen: de compacte, robuuste vormgeving maakt dit product geschikt
voor gebruik op externe locaties of om grote bestanden veilig af te leveren bij
klanten en partners.
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 1 ton (1000 kg/2205 lbs).



MOBIELE SCHIJF

Specificaties1 - 2 TB
Retailverpakking Afmetingen van product Afmetingen van verpakking Afmetingen van omverpakking Afmetingen van pallet
Lengte (inch/mm) 5,29 inch/134,6 mm 7,32 inch/186 mm 10,47 inch/266 mm 40,94 inch/1040 mm
Breedte (inch/mm) 3,385 inch/86 mm 5,07 inch/129 mm 7,40 inch/188 mm 46,85 inch/1190 mm
Hoogte (inch/mm) 0,73 inch/18,73 mm 1,37 inch/35 mm 5,31 inch/135 mm 42,51 inch/1080 mm
Gewicht (lb/kg) 0,66 lb/0,3 kg 0,66 lb/0,3 kg 5,512 lb/2,5 kg 826,7 lb/375 kg
Aantallen 1-2 TB
Verpakkingen per omverpakking 9
Omverpakkingen per pallet 90
Aantal palletlagen 6
Specificaties retailverpakking 4-5 TB Afmetingen van product Afmetingen van verpakking Afmetingen van omverpakking Afmetingen van pallet 
Lengte (inch/mm) 5,31 inch/135,1 mm 7,32 inch/186 mm 10,47 inch/266 mm 41,33 inch/1050 mm
Breedte (inch/mm) 3,385 inch/86 mm 5,07 inch/129 mm 7,40 inch/188 mm 46,85 inch/1190 mm
Hoogte (inch/mm) 1,02 inch/26 mm 2,04 inch/52 mm 5,31 inch/135 mm 40,94 inch/1040 mm
Gewicht (lb/kg) 0,881 lb/0,4 kg 1,102 lb/0,5 kg 5,512 lb/2,5 kg 722,7 lb/327,8 kg
Aantallen 4-5 TB
Verpakkingen per omverpakking 5
Omverpakkingen per pallet 120
Aantal palletlagen 6

Systeemvereisten

Interface: USB 3.2 Gen 1 (tot 5Gb/s)
Werkt met USB-C-host: USB4, USB 3.0, Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3
Compatibel met de meeste Windows- en macOS-systemen. Bezoek lacie.com/os voor meer
informatie.1,2

Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen

 
Wat er meegeleverd wordt

LaCie® Rugged Mini 3.0-schijf
USB-C-kabel
Snelle-installatiegids
Rescue Data Recovery Services om gegevens te herstellen

Regio Modelnummer Capaciteit Beperkte garantie (jaren) UPC-code EAN-code Multi-pack UPC
WW LAC301558 1 TB 2 093053827984 3660619315581 10093053827981
WW LAC9000298 2 TB 2 093053003272 3660619005840 10093053003279
WW LAC9000633 4 TB 2 093053014117 3660619013814 10093053014114
WW STJJ5000400 5 TB 2 763649139578 3660619407927 10763649139575

1 Opnieuw formatteren is mogelijk wel vereist voor gebruik met Time Machine.

2 Compatibiliteit kan verschillen en is afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het besturingssysteem van de gebruiker.
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