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GEEF UW GEGEVENS EEN EIGEN GEZICHT
voor documenten, afbeeldingen en muziek
Ultieme functionaliteit. Fantasievolle vormgeving. Active Crystals, d
vrucht van een opzienbarende samenwerking tussen Philips en 
Swarovski, introduceert een geheel nieuw concept in de wereld va
de technologie.

ZUIVERE SCHOONHEID
- Volledig facetgeslepen asymmetrisch Silver Shade-kristal
- Stijlvol sieraad in schitterend gepolijst roestvrij staal
- Schitterend halskoord en opbergetui

PRESTATIES EN CAPACITEIT
- 1 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden
- Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0
- Maximaal 250 nummers en 1000 foto's delen en opslaan
- Inclusief speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke software

VEILIG
- Beveilig uw waardevolle, persoonlijke gegevens met een 

wachtwoord
USB-GEHEUGENSTICK
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OPSLAGMEDIA
- Ingebouwde geheugencapaciteit: 1 GB
- Overdrachtsnelheid: leest max. 15 MB/s, 

schrijft max. 3 MB/s
- Type ingebouwd geheugen: MLC NAND-

flash

CONNECTIVITEIT
- USB: USB 2.0 met hoge snelheid

ACCESSOIRES
- Opbergetui
- Halskoord
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, 

Spaans, Portugees, Italiaans, Russisch, 
Traditioneel Chinees, Koreaans, Japans

- Garantieboekje

SYSTEEMVEREISTEN
- Besturingssysteem PC: Windows Vista, 

XP, 2000, ME, 98 Tweede Editie; Mac OS 
9.0 en hoger; Linux 2.4.0 en hoger

- USB: Vrije USB-poort

DIVERSEN
- Gegarandeerd: 2 jaar

GEGEVENS VAN DE VERPAKKING
- Verpakkingstype: Doosje in beauty box

BINNENDOOS
- Brutogewicht: 2,104 kg
- Binnendoos (L x B x H): 

23,9 x 22,8 x 12,6 cm
- Nettogewicht: 0,28 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,824 kg
- EAN: 87 12581 34882 3
- Brutogewicht: 4,638 lb
- Binnendoos (L x B x H): 

9,4 x 9,0 x 5,0 inch
- Nettogewicht: 0,617 lb
- Aantal consumentenverpakkingen: 4
- Gewicht van de verpakking: 4,021 lb

OMDOOS
- Brutogewicht: 8,416 kg
- Omdoos (L x B x H): 49,5 x 24 x 27,6 cm
- Nettogewicht: 1,12 kg
- Gewicht van de verpakking: 7,296 kg

- EAN: 87 12581 34883 0
- Brutogewicht: 18,554 lb
- Omdoos (L x B x H): 

19,5 x 9,4 x 10,9 inch
- Nettogewicht: 2,469 lb
- Aantal consumentenverpakkingen: 16
- Gewicht van de verpakking: 16,085 lb

AFMETINGEN VAN DE VERPAKKING
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,6 x 9,6 x 9,6 cm
- Brutogewicht: 0,37 kg
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

3,8 x 3,8 x 3,8 inch
- EAN: 87 12581 33976 0
- Brutogewicht: 0,816 lb
- Nettogewicht: 0,154 lb
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,661 lb
FACETGESLEPEN SILVER SHADE-KRISTAL
Stijl en eenvoud gaan op gracieuze wijze 
vergezeld van een kristallijne glans dankzij een 
volledig facetgeslepen asymmetrisch Silver 
Shade-kristal. De nieuwe Active Crystals USB-
geheugenstick biedt meer dan enkel 
functionaliteit door uw gegevens een eigen 
gezicht te geven.

GEPOLIJST ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING
Ultieme functionaliteit en fantasievolle 
vormgeving. De nieuwe Active Crystals USB-
geheugenstick is voorzien van een stijlvol en 
verfijnd ontwerp, vervaardigd uit gepolijst 
roestvrij staal.

HALSKOORD EN OPBERGETUI
Bevestig uw Active Crystals USB-
geheugenstick aan het schitterende halskoord 
en draag het als een stijlvol sieraad om uw 
hals. Inclusief een speciaal ontworpen 
opbergetui voor de bescherming van uw 
waardevolle Active Crystals USB-
geheugenstick.

OPSLAGCAPACITEIT VAN 1 GB
Dankzij de opslagcapaciteit van 1 GB hebt u 
de mogelijkheid om grote bestanden zoals 
documenten, muziek en afbeeldingen via de 
USB-poort van uw PC of laptop op te slaan, uit 
te wisselen en te delen.

SNELLE GEGEVENSOVERDRACHT
Als u grote multimediabestanden kopieert van 
of naar de harde schijf van uw computer, 
vermindert een gegevensoverdracht met hoge 
snelheid de vervelende wachttijd aanzienlijk.

MAXIMAAL 250 NUMMERS EN 1000 FOTO'S
Dit stijlvolle sieraad biedt voldoende geheugen 
voor het opslaan en delen van maximaal 250 
nummers en 1000 foto's, zodat u moeiteloos 
een grote hoeveelheid persoonlijke gegevens 
kunt meenemen. Bijzonder handig voor zowel 
de moeder die foto's van haar kinderen bij zich 
wil dragen als de zakenvrouw die bestanden 
wil meenemen op reis.

INCLUSIEF SOFTWARE
Er wordt een complete softwaresuite 
meegeleverd, die automatisch vanaf de Active 
Crystals USB-geheugenstick wordt uitgevoerd 
en waarmee u onder andere bestanden kunt 
synchroniseren en comprimeren.

WACHTWOORDBEVEILIGING
Vanwege wachtwoordbeveiliging en 256-bits 
AES-codering, kunt u uw waardevolle 
persoonlijke gegevens beveiligen met een 
wachtwoord tegen niet-geautoriseerde 
toegang.

http://www.active-crystals.com

