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DANE Z DUSZĄ
do dokumentów, zdjęć i muzyki
Urządzenie o maksymalnej funkcjonalności, spełnienie 
najśmielszych marzeń. Połączone siły firmy Philips i firmy Swarovs
pozwoliły wynieść technologię na nowe wyżyny rozrywki. Pamięć 
należy do serii Active Crystals — urządzeń łączących w sobie powa
biżuterii z nowoczesną technologią.

PRAWDZIWE PIĘKNO
- Czarne hematytowe kryształy wysadzane techniką Ceralun
- Elegancki klejnot z połyskującej stali szlachetnej
- Piękne etui na cenną pamięć USB

WYDAJNOŚĆ I POJEMNOŚĆ
- Pamięć 1 GB do przechowywania dużych plików
- Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0
- Mieści do 250 utworów i 1000 zdjęć
- W zestawie specjalnie utworzone i łatwe w użyciu oprogramowan

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
- Ochrona hasłem cennych danych osobistych
PAMIĘĆ USB
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NOŚNIK PAMIĘCI
- Typ pamięci wewnętrznej: MLC NAND 

Flash
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Szybkość przesyłania: maks. szybkość 

odczytu 15 MB/s, maks. szybkość zapisu 
3 MB/s

MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ
- USB: Szybkie złącze USB 2.0

OPROGRAMOWANIE
- Carry it Easy: Ochrona hasłem, 

Synchronizacja plików, Portable Outlook 
Express — wer. próbna, Przeglądanie bez 
śledzenia — wer.próbna, Favorites Sync — 
wersja próbna

AKCESORIA
- Instrukcja obsługi: Angielski, Francuski, 

Niemiecki, Hiszpański, Portugalski, Włoski, 
Rosyjski, chiński (tradycyjny), koreański, 
Japoński

- Gwarancja
- Etui do przechowywania

WYMAGANIA SYSTEMOWE
- System operacyjny komputera: Windows 

Vista, XP, 2000, ME i 98 SE; Mac OS w 
wersji 9.0 i nowszej; Linux w wersji 2.4.0 i 
nowszej

- USB: Wolny port USB

RÓŻNE
- Gwarancja: 2 lata

DANE OPAKOWANIA
- Rodzaj opakowania: Pudełko na płyty CD 

w ładnym opakowaniu

KARTON ZEWNĘTRZNY
- EAN: 87 12581 39112 6
- Liczba opakowań konsumenckich: 16
- Waga brutto: 17,945 lb
- Waga brutto: 8,14 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19,5 x 9,4 x 10,9 cale
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

49,5 x 24 x 27,6 cm

- Waga netto: 2,469 lb
- Waga netto: 1,12 kg
- Ciężar opakowania: 15,476 lb
- Ciężar opakowania: 7,02 kg

WYMIARY OPAKOWANIA
- EAN: 87 12581 39111 9
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,8 x 3,8 x 3,8 cale
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,6 x 9,6 x 9,6 cm
- Waga brutto: 0,816 lb
- Waga brutto: 0,37 kg
- Waga netto: 0,154 lb
- Waga netto: 0,07 kg
- Ciężar opakowania: 0,661 lb
- Ciężar opakowania: 0,3 kg

KARTON WEWNĘTRZNY
- EAN: 87 12581 39113 3
- Liczba opakowań konsumenckich: 4
- Waga brutto: 4,674 lb
- Waga brutto: 2,12 kg
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

9,4 x 9,0 x 5,0 cale
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,9 x 22,8 x 12,6 cm
- Waga netto: 0,617 lb
- Waga netto: 0,28 kg
- Ciężar opakowania: 4,056 lb
- Ciężar opakowania: 1,84 kg
CZARNE HEMATYTOWE KRYSZTAŁY 
WYSADZANE TECHNIKĄ CERALUN
Styl i prostota idealnie stapiają się z czarnymi, 
hematytowymi kryształami wysadzanymi 
techniką Ceralun. Nowa pamięć USB Active 
Crystals jest nie tylko praktyczna, ale także 
pobudza zmysł estetyczny.

OBUDOWA ZE STALI SZLACHETNEJ
Urządzenie o maksymalnej funkcjonalności, 
spełnienie najśmielszych marzeń. Nowa 
pamięć USB Active Crystals jest wykonana z 
połyskującej stali szlachetnej, co nadaje jej 
wytworny styl.

PIĘKNE ETUI
Przyczep pamięć USB Active Crystals do 
swojej torebki i noś ją jako ozdobę. W zestawie 
znajduje się również specjalne etui chroniące 
urządzenie.

1 GB PAMIĘCI
Pamięć o pojemności 1 GB doskonale nadaje 
się do zapisywania, wymiany i udostępniania 
dużych plików, takich jak dokumenty, muzyka 
i zdjęcia, za pośrednictwem portu USB w 
komputerze lub laptopie.

SZYBKI PRZESYŁ DANYCH
Bardzo szybki przesył danych to znaczna 
oszczędność czasu podczas kopiowania 
dużych plików multimedialnych na i z dysku 
twardego komputera.

DO 250 UTWORÓW I 1000 ZDJĘĆ
Ten elegancki klejnot pozwala przenosić do 
250 utworów i 1000 zdjęć. Jest to idealne 
urządzenie do osobistego i służbowego użytku, 
zarówno dla matek, które lubią nosić przy 
sobie zdjęcia swoich dzieci, jak i kobiet 
biznesu potrzebujących ważnych danych w 
zasięgu ręki.

OPROGRAMOWANIE W ZESTAWIE
W zestawie znajduje się pełen pakiet 
oprogramowania, uruchamiający się 
automatycznie po podłączeniu pamięci USB 
Active Crystals i udostępniający takie 

użyteczne funkcje, jak synchronizacja plików 
czy automatyczne kompresowanie plików.

OCHRONA HASŁEM
Funkcja ochrony hasłem wykorzystująca 
szyfrowanie 256-bitowe AES pozwala chronić 
cenne dane osobiste przed dostępem osób 
niepożądanych.

http://www.active-crystals.com

