USB Anywhere
Moeiteloze overdracht van de foto's van uw
digitale camera naar een draagbare harde
schijf, zonder tussenkomst van een computer

Beschrijving:
De USB Anywhere stelt u in staat twee massaopslagapparaten (medialezer, digitale camera,
harde schijf) te verbinden met behulp van USB-kabels, voor de overdracht van foto's, muziek
en bestanden van het ene apparaat naar het andere, zonder dat u daarbij een computer hoeft
te gebruiken. Dit product fungeert als een link tussen uw digitale camera en uw externe
harde schijf, tussen twee MP3 -spelers, of tussen USB flash -drives, externe harde schijven,
CD-R-branders en geheugenkaartlezers. De compacte USB Anywhere is ideaal voor op reis
aangezien u dan uw computer niet nodig hebt voor het opslaan van foto's op een ander
apparaat. Zodra de mediakaart in uw digitale camera vol dreigt te raken, kunt u de USB
Anywhere gebruiken voor het verplaatsen van de afbeeldingen naar uw draagbare harde schijf
en gewoon verder gaan met fotograferen.

Voordelen:
l

Maakt ruimte vrij op uw mediakaart zodat u nog meer foto ’s kunt maken

l

Maakt bestandsoverdracht mogelijk zonder tussenkomst van een computer

l

Laat u individuele bestanden of complete directory ’s kopi ëren

l

Schakelt zichzelf uit na 30 seconden van inactiviteit, zodat de batterij langer mee gaat

l

Past heel makkelijk in uw tas dankzij het compacte, lichtgewicht design

l

Bespaart u geld doordat u niet genoodzaakt bent meerdere geheugenkaart aan te schaffen

l

Geeft de overdrachtsstatus weer met knipperende LED

l

Wordt geleverd met 5V/1,5A-netvoedingsadapter

l

Is te installeren met het gemak van plug -and-play en warm te verwisselen (hot swapping)

l

Maakt bestandsoverdracht mogelijk met snelheden van tot 12 Mbps

l

Werkt met 3 AAA-alkalinebatterijen
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