
Type-C

Portable opslag 

ESD350C
Zo snel, je staat er versteld van! De Transcend ESD350C is een draagbare SSD met een 
elegante, marineblauwe versterkte en schokbestendige siliconencoating. Met een USB 

3.1 Gen 2-interface voor ongeëvenaarde overdrachtssnelheden en een USB 
Type-C-poort, voor overdrachtsnelheden tot 1050MB/s.

Compact, elegant en anti-schok 
design 
De siliconenrubberen behuizing en 
aluminiumlegering bieden niet alleen een 
uitstekende bescherming tegen schokken, 
de marineblauwe kleur geeft de ESD350C 
ook een extra vleugje elegantie. De 
compacte ESD350C is  draagbaar en is de 
perfecte opslag voor op reis!  

Verbazingwekkend snelle 
overdrachtssnelheden 
De ESD350C is uitgerust met de USB 3.1 
Gen 2-interface en ondersteunt UASP (USB 
Attached SCSI Protocol), met verbluffend 
snelle overdrachtssnelheden tot 1.050 
MB/s, wat betekent dat zelfs bestanden zo 
groot als 20GB in slechts 30 seconden 
kunnen worden overgezet!

Uitstekende koelprestaties 
De behuizing van de ESD350C heeft een 
aluminiumlegering voor betere 
warmteafvoer en -bescherming en blijft 
snel, maar koel. Het ingebouwde 
dynamische thermische regelsysteem en 
de verbeterde warmtebeheerstechnologie 
zorgen er verder voor dat de op PCIe 
gebaseerde ESD350C een superieur 
uithoudingsvermogen en stabiliteit biedt.

External
Storage
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Portable opslag 

ESD350C

・Duurzame behuizing van siliconen en 
aluminiumlegering die voldoen aan de 
Amerikaanse militaire test normen. 

・USB 3.1 Gen 2 interface  

・Ondersteund UASP (USB attached SCSI 
Protocol)  

・Ongeëvenaarde overdrachtssnelheden 
tot 1050 MB/s  

・Tot 960GB aan opslagcapaciteit   

・Ondersteund on-the-go devices en 
gaming consoles*   

・Inclusief een USB type-C kabel en een 
USB type-C naar type-A kabel.   

・Exclusieve Transcend Elite software   

Uiterlijk 
SpecificationKenmerken 

Afmetingen  

Gewicht (Max.) 

Kleur 

96.5mm x 53.6mm x 12.5mm (3.80" x 2.11" x 0.49")

87g (3.07 oz)

Navy blue 

Interface
USB Type 

Connectie interface

USB Type C naar USB Type A / USB Type C naar USB Type C

USB 3.1 Gen 2

Opslag
Flash type 

Capaciteit 

Opslagmedia

3D NAND flash

240GB / 480GB / 960GB

M.2 PCIe SSD

Besturingsomgeving 

Performance

Garantie 

Besturing temperatuur

Besturing voltage

0°C (32°F) ~ 60°C (140°F)

5V

Lees snelheid

Schrijf snelheid 

1050 MB/s

950 MB/s

Certificaat

Garantie 

CE / FCC / BSMI

Drie jaar beperkte garantie 

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van daadwerkelijke producten. De totale 
toegankelijke capaciteit is afhankelijk van de besturingsomgeving.  

Opmerking 
1.  Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat de USB OTG-functie ondersteunt. 

2. De ESD350C is geformatteerd in het exFAT-bestandssysteem. Sommige mobiele apparaten vereisen 
echter mogelijk alleen FAT32. Formatteer de ESD350C naar FAT32-bestandssysteem vóór gebruik.

3. De snelheid kan variëren als gevolg van hosthardware, software, gebruik en opslagcapaciteit 

240GB

480GB

960GB

TS240GESD350C

TS480GESD350C

TS960GESD350C

 

Order informatie 

Transcend Elite 
Software

Transcend Elite is een geavanceerd 
softwarepakket dat compatibel is met zowel 
macOS-, Windows als Android-systemen 
waarmee u gegevens kunt beheren. 
Beschikbaar als desktop en mobiele apps, 
gratis te downloaden op  de officiële website 
van Transcend en in de Google Play Store. 
Transcend Elite biedt back-up en herstel, 
gegevenscodering, bestandssynchronisatie 
en cloudback-up functies.
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