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DAŢI SUFLET DATELOR DUMNEAVOASTRĂ
pentru documente, imagini şi muzică
Funcţionalitate deplină. Fantezie la superlativ. De acum înainte, o 
legătură senzaţională între Philips şi Swarovski va duce tehnologia p
noi culmi ale delectării. Numele său, Active Crystals.

FRUMUSEŢE DEOSEBITĂ
- Accesoriu modern sub formă de robot cu un Memory Stick USB

ascuns
- Set de cristale cu tehnica Pointiage
- LED-urile iluminate vă vor indica activitatea cheii de memorie US

PERFORMANŢĂ ŞI CAPACITATE
- Capacitate de stocare de 2 GB pentru fişiere mari de date
- Capacitate de stocare de până la 500 de melodii sau 2000 de 

fotografii
- Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
MEMORY STICK USB
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MEDII DE STOCARE
- Capacitate memorie încorporată: 2 GB
- Tip memorie încorporată: Flash MLC 

NAND
- Rată de transfer: viteză max. citire 24MB/

s; viteză max. scriere 6MB/s

CONECTIVITATE
- USB: USB 2.0 high speed

ACCESORII
- Husă
- IFU / Manual de utilizare: Engleză, 

Franceză, Germană, Spaniolă, Portugheză, 
Italiană, Rusă, Chineză tradiţională, 
Coreeană, Japonia

- Certificat de garanţie

CERINŢE SISTEM
- PC OS: Windows Vista, XP, 2000, ME, 98 

SE; Mac OS 9.0 şi versiunile ulterioare; 
Linux 2.4.0 şi versiunile ulterioare

- USB: Port USB gratuit

DIVERSE
- Garanţie: 2 ani

INFORMAŢII AMBALAJ
- Tip ambalaj: Carcasă transparentă în 

casetă de bijuterii

CUTIE EXTERIOARĂ
- Cutie exterioară (L x L x Î): 

23,8 x 18,8 x 26,4 cm
- Cutie exterioară (L x L x Î): 

9,4 x 7,4 x 10,4 inch
- Greutate brută: 5,952 lb
- Greutate brută: 2,7 kg
- Greutate netă: 0,672 kg
- Greutate netă: 1,481 lb
- Greutate proprie: 2,028 kg
- Greutate proprie: 4,471 lb
- EAN: 87 12581 43159 4
- Număr de ambalaje: 16

DIMENSIUNILE AMBALAJULUI
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

3,8 x 3,7 x 1,6 inch

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 
9,6 x 9,5 x 4,1 cm

- Greutate brută: 0,284 lb
- Greutate brută: 0,129 kg
- Greutate netă: 0,093 lb
- Greutate netă: 0,042 kg
- Greutate proprie: 0,087 kg
- Greutate proprie: 0.192 lb
- EAN: 87 12581 42970 6
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

CUTIE INTERIOARĂ
- Cutie interioară (L x L x Î): 

17,6 x 11,3 x 12 cm
- Cutie interioară (L x L x Î): 

6,9 x 4,4 x 4,7 inch
- Greutate brută: 1,235 lb
- Greutate brută: 0,56 kg
- Greutate netă: 0,168 kg
- Greutate netă: 0,370 lb
- Greutate proprie: 0,392 kg
- Greutate proprie: 0,864 lb
- EAN: 87 12581 43163 1
- Număr de ambalaje: 4
ACCESORIU MODERN SUB FORMĂ DE ROBOT
Acest accesoriu modern sub formă de robot 
poate fi purtat fixându-l la geantă sau la breloc. 
Noua cheie de memorie USB Active Crystals 
cu numeroasele sale cristale va însufleţi 
stocarea datelor atunci când utilitatea nu este 
suficientă pentru dvs.

CRISTALE POINTIAGE
Fineţea şi simplitatea se îmbină elegant cu 
transparenţa, graţie setului de cristale 
strălucitoare cu tehnica Pointiage.

LED-URILE ILUMINATE INDICĂ ACTIVITATEA
Această bijuterie elegantă a fost proiectată 
pentru împărtăşirea şi stocarea fotografiilor, 
datelor sau melodiilor şi indică activitatea 
dintr-o privire, prin intermediul urechilor 
moderne cu LED-uri

CAPACITATE DE STOCARE DE 2 GB
Cei 2 GB vă oferă posibilitatea de a schimba şi 
împărtăşi fişiere mult mai mari sau mai multe 
prin portul USB al computerului sau laptop-
ului dumneavoastră.

PÂNĂ LA 500 DE MELODII SAU 2000 DE 
FOTOGRAFII
Această bijuterie elegantă a fost proiectată 
pentru împărtăşirea şi stocarea a până la 500 
de melodii sau 2000 de fotografii şi reprezintă 
o soluţie personală, portabilă şi performantă 
ideală. Aceasta este o soluţie extrem de uşoară 
şi convenabilă atât pentru mamele ce vor să 
aibă în permanenţă asupra lor fotografii ale 
copiilor, cât şi pentru femei de afaceri, care 
folosesc echipamentul pentru salvarea 
fişierelor

TRANSFER RAPID DE DATE
Ratele ridicate de transfer de date reduc 
semnificativ timpul de aşteptare atunci când 
copiaţi fişiere multimedia de mari dimensiuni 
pe sau de pe hard discul calculatorului 
dumneavoastră.

http://www.active-crystals.com

