
Samsung T7 Touch 1 TB Black

Code:
HDESA5561197

Vendor code:
MU-PC1T0K/WW

EAN code:
8806090195297

Portable SSD T7 Touch USB 3.2, NVMe, 1TB

Externe opslagruimte, beter dan ooit

Of u nu games, films of gevoelige werkbestanden transporteert, met de Portable SSD T7 kies je voor snelheid en
veiligheid in een verpakking die in de palm van uw hand past. De Portable SSD T7 geeft externe opslag een
volledig nieuwe dimensie.

Supersnel bestanden overzetten

Enorme bestanden zet u in slechts een paar seconden over dankzij de ongelooflijke snelheid van USB 3.2 Gen2 op
de T7 Touch. De geïntegreerde PCI NVMe-technologie ondersteunt sequentiële lees-/schrijfsnelheden tot
respectievelijk 1.050/1.000 MB/sec, en daarmee is de T7 Touch bijna twee keer zo snel als de T5.

Duurzaam ontwerp

SSD staat voor Solid State Drive, wat betekent dat hij is gebouwd zonder bewegende onderdelen. De stevige
metalen behuizing beschermt de immobiele hardware en is bestand tegen vallen tot 2 meter hoogte.

Veilig vergrendeld

Uw vertrouwelijke bestanden sla je veilig op zonder aan gebruiksgemak in te leveren. De geïntegreerde
beveiligingsopties op de T7 Touch maken gebruik van AES 256-bit-encryptie en u kunt kiezen uit ontgrendelen met
uw vingerafdruk of met een wachtwoord.

Verhelderende led

De T7 Touch is uitgerust met een led-vierkant dat oplicht zodat je in een oogopslag kunt zien wat je SSD doet. U



kunt kiezen uit klassiek zwart of stijlvol zilver en uit drie verschillende opslagcapaciteiten: 500 GB, 1 TB of 2 TB.

Slank en stijlvol compact

De T7 Touch heeft standaard een slanke, lichtgewicht behuizing zodat u die gemakkelijk overal mee naartoe neemt.
Het solide full-body aluminium ontwerp heeft ongeveer het formaat van een creditcard, weegt slechts 58 gram en
past comfortabel in de palm van uw hand.

Managementsoftware

De T7 Touch is uitgerust met nieuwe software voor pc's en Macs voor het eenvoudig instellen van een wachtwoord
of vingerafdruk en het ontvangen van de laatste firmware-updates. U kunt ook de mobiele app voor Android-
smartphones en -tablets downloaden.

Compatibel met meerdere toestellen

Altijd en overal toegang tot uw bestanden. De T7 Touch is compatibel met pc's, Macs, Android-toestellen,
gameconsoles en nog veel meer. USB Type C-to-C- en Type C-to-A-kabels worden meegeleverd, zodat u meteen
aan de slag kunt.

Het beste flashgeheugen ter wereld

Ervaar zelf de superieure prestaties en betrouwbaarheid die u alleen krijgt van het beste merk wereldwijd voor
flashgeheugens sinds 2002. Alle firmware en onderdelen, inclusief Samsungs wereldvermaarde DRAM en NAND,
worden inhouse gemaakt voor gegarandeerde end-to-end integratie waarop u kunt vertrouwen.

Gewicht en omvang

Breedte 85 mm
Diepte 8 mm

Gewicht 58 g

Hoogte 57 mm

Kenmerken

Certificering CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV,
CB, EAC

Hardware encryptie Ja

Kleur van het product Zwart

Materiaal behuizing Aluminium

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen 256-bit AES
Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Ondersteunt Windows Ja

RoHS compliance Ja
Wachtwoordbeveiliging Ja

Poorten & interfaces

USB-connector USB Type-C
USB-versie 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Wi-Fi Nee



SSD (solid-state drive)

Leessnelheid 1050 MB/s

NVMe Ja

Schrijfsnelheid 1000 MB/s
SSD capaciteit 1000 GB

Verpakking

Meegeleverde kabels USB Type-C

Snelstartgids Ja

Type verpakking Doos


