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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
- Elegancki kryształowy wisiorek z ukrytą pamięcią USB
- Oszlifowane kryształy
- Elegancki klejnot z połyskującej stali szlachetnej

WYDAJNOŚĆ I POJEMNOŚĆ
- Pamięć 2 GB do przechowywania dużych plików
- Pojemność pamięci do 500 utworów lub 2000 zdjęć
- Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0
PAMIĘĆ USB
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NOŚNIK PAMIĘCI
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB
- Typ pamięci wewnętrznej: MLC NAND 

Flash
- Szybkość przesyłania: maks. szybkość 

odczytu 24 MB/s, maks. szybkość zapisu 
6 MB/s

MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ
- USB: Szybkie złącze USB 2.0

AKCESORIA
- Etui do przechowywania
- Instrukcja obsługi: Angielski, Francuski, 

Niemiecki, Hiszpański, Portugalski, Włoski, 
rosyjski, chiński (tradycyjny), koreański, 
japoński

- Gwarancja

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
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,8 x 18,8 x 26,4 cm
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

9,4 x 7,4 x 10,4 cale
- Waga brutto: 7,606 lb
- Waga brutto: 3,45 kg
- Waga netto: 1,36 kg
- Waga netto: 2,998 lb
- Ciężar opakowania: 2,09 kg
- Ciężar opakowania: 4,608 lb
- EAN: 87 12581 43157 0
- Liczba opakowań konsumenckich: 16

WYMIARY OPAKOWANIA
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

3,8 x 3,7 x 1,6 cale
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,6 x 9,5 x 4,1 cm
- Waga brutto: 0,379 lb
- Waga brutto: 0,172 kg
- Waga netto: 0,187 lb
- Waga netto: 0,085 kg
- Ciężar opakowania: 0,087 kg
- Ciężar opakowania: 0,192 lb
- EAN: 87 12581 42972 0
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

KARTON WEWNĘTRZNY
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

17,6 x 11,3 x 12 cm
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

6,9 x 4,4 x 4,7 cale
- Waga brutto: 1,631 lb
- Waga brutto: 0,74 kg
- Waga netto: 0,34 kg
- Waga netto: 0,750 lb
- Ciężar opakowania: 0,4 kg
- Ciężar opakowania: 0,882 lb
- EAN: 87 12581 43161 7
- Liczba opakowań konsumenckich: 4
ELEGANCKI KRYSZTAŁOWY WISIOREK
Ten elegancki kryształowy wisiorek o 
podwójnym łańcuszku to idealne połączenie 
stylu i prostoty. Nowa pamięć USB Active 
Crystals jest nie tylko praktyczna, ale także 
pobudza zmysł estetyczny.

OSZLIFOWANE KRYSZTAŁY
Ekskluzywne, oszlifowane kryształy to idealne 
połączenie stylu i prostoty.

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.

2 GB PAMIĘCI
Pamięć o pojemności 2 GB doskonale nadaje 
się do wymiany i udostępniania dużych lub 
licznych plików za pomocą portu USB w 
komputerze lub laptopie.

DO 500 UTWORÓW LUB 2000 ZDJĘĆ
Ten elegancki klejnot pozwala udostępniać i 
przechowywać do 500 utworów lub 2000 
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.

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

http://www.active-crystals.com

