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DÊ UMA ALMA AOS SEUS DADOS
para documentos, imagens e música
A funcionalidade no seu melhor. A imaginação no seu limite. A 
sensacional colaboração entre a Philips e os joalheiros Swarovski 
revela os prazeres da tecnologia em todo o seu esplendor. O seu 
nome: Active Crystals.

BELEZA IDEAL
- Luz Crystal Vitrail assimétrica e totalmente facetada
- Jóia moderna e elegante em aço inoxidável polido
- Bonito colar e bolsa para armazenamento

DESEMPENHO E CAPACIDADE
- Capacidade de armazenamento de 1 GB para grandes ficheiros d

dados
- Rápida transferência de dados com USB 2.0 de alta velocidade
- Partilhe e guarde até 250 canções e 1000 fotos
- Software incluído - especialmente concebido e fácil de utilizar

SEGURANÇA E PROTECÇÃO
- Proteja os seus valiosos dados pessoais com uma palavra-passe
CANETA DE MEMÓRIA USB
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SUPORTE DE ARMAZENAMENTO
- Capacidade da Memória Incorporada: 

1 GB
- Velocidade de transferência: leitura 15 

MB/s (máx.), escrita 3 MB/s (máx.)
- Tipo de memória incorporada: MLC 

NAND Flash

CONECTIVIDADE
- USB: USB 2.0 de elevada velocidade

SOFTWARE
- Transporte Fácil: Protecção por palavra-

passe, Sincronização de ficheiros, Teste 
Outlook Express Portátil, Teste navegação 
livre de controlo, Teste Sinc. Favoritos

ACESSÓRIOS
- Bolsa para arrumação
- Fita para o pescoço
- IFU / Manual do Utilizador: Inglês, 

Francês, Alemão, Espanhol, Português, 
Italiano, Russo, Chinês Tradicional, 
Coreano, Japonês

- Folheto da garantia

REQUISITOS DO SISTEMA
- sistema operativo do PC: Windows Vista, 

XP, 2000, ME, 98SE; Mac OS 9.0 e 
superior; Linux 2.4.0 e superior

- USB: Porta USB livre

DIVERSOS
- Garantia: 2 anos

DADOS DA EMBALAGEM
- Tipo de embalagem: Caixa de jóias em 

caixa de cosméticos

DIMENSÕES DA EMBALAGEM
- EAN: 87 12581 39418 9
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,6 x 9,6 x 9,6 cm
- Peso líquido: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,37 kg
- Tara: 0,3 kg

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 
3,8 x 3,8 x 3,8 polegada

- Peso bruto: 0,816 lb
- Peso líquido: 0,154 lb
- Tara: 0,661 lb

EMBALAGEM EXTERIOR
- EAN: 87 12581 39420 2
- Número de embalagens para o 

consumidor: 16
- Embalagem exterior (C x L x A): 

49,5 x 24 x 27,6 cm
- Peso líquido: 1,12 kg
- Peso bruto: 8,08 kg
- Tara: 6,96 kg
- Peso bruto: 17,813 lb
- Embalagem exterior (C x L x A): 

19,5 x 9,4 x 10,9 polegada
- Peso líquido: 2,469 lb
- Tara: 15,344 lb

EMBALAGEM INTERIOR
- EAN: 87 12581 39419 6
- Número de embalagens para o 

consumidor: 4
- Peso bruto: 4,638 lb
- Peso bruto: 2,104 kg
- Embalagem interior (C x L x A): 

9,4 x 9,0 x 5,0 polegada
- Embalagem interior (C x L x A): 

23,9 x 22,8 x 12,6 cm
- Peso líquido: 0.617 lb
- Peso líquido: 0,28 kg
- Tara: 4,021 lb
- Tara: 1,824 kg
LUZ CRYSTAL VITRAIL FACETADA
O Estilo e a Simplicidade fundem-se num 
produto de extrema graciosidade, graças ao 
cristal Silver Shade assimétrico e totalmente 
facetado. Quando a utilidade não é suficiente, 
a nova caneta de memória USB Active Crystals 
dá alma aos seus dados.

CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO
A funcionalidade no seu melhor. A imaginação 
no seu limite. A nova Caneta de memória USB 
Active Crystals apresenta um design valioso, 
moderno e cheio de estilo, fabricado em aço 
inoxidável polido.

COLAR E BOLSA PARA ARMAZENAMENTO
Fixe a Caneta de memória USB Active Crystals 
a este bonito colar e use-a suspensa do 
pescoço. Inclui-se ainda uma bolsa especial 
destinada a proteger e guardar a sua preciosa 
Caneta de memória USB Active Crystals.

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1 GB
Com capacidade de armazenamento de 1 GB 
pode guardar, trocar e partilhar ficheiros de 
grande dimensão, como documentos, 
ficheiros de música ou imagem através da 
porta USB do seu computador de secretária 
ou portátil.

RÁPIDA TRANSFERÊNCIA DE DADOS
A transferência de dados a alta velocidade 
reduz significativamente o tempo de espera ao 
copiar grandes ficheiros multimédia de ou 
para o disco rígido do computador.

ATÉ 250 CANÇÕES E 1000 FOTOS
Jóia moderna e elegante criada para partilhar 
e guardar até 250 canções e 1000 fotografias, 
sendo ideal para uma utilização pessoal, 
portátil e poderosa. O transporte da 
informação é extremamente fácil e 
conveniente - das imagens de uma família aos 
ficheiros de negócio.

SOFTWARE INCLUÍDO
Inclui-se um conjunto de software completo 
(executado automaticamente a partir da 
Caneta de Memória USB Active Crystals) que 

permite o acesso a funções úteis, como a 
sincronização de ficheiros e a compressão 
automática de ficheiros.

PROTECÇÃO POR PALAVRA-PASSE
Graças à protecção por palavra-passe que 
inclui encriptação AES de 256 bits, os seus 
dados pessoais podem ser protegidos contra 
acesso não autorizado, bastando utilizar uma 
palavra-passe.

http://www.active-crystals.com

