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∆ΏΣΤΕ ΖΩΉ ΣΤΑ ∆Ε∆ΟΜΈΝΑ ΣΑΣ
για έγγραφα, εικόνες και µουσική
Απόλυτη λειτουργικότητα. Εκθαµβωτική λάµψη. Από εδώ και στο εξής ο
εντυπωσιακός συνδυασµός Philips και Swarovski ανάγει την τεχνολογία σ
νέα ύψη ψυχαγωγίας. Το όνοµα αυτής της δηµιουργίας είναι Active 
Crystals.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΟΜΟΡΦΙΆ
- Σετ κρυστάλλων σε ασηµί απόχρωση Ceralun
- Κόσµηµα από γυαλιστερό ανοξείδωτο ατσάλι
- Όµορφο περιλαίµιο και θήκη φύλαξης

ΑΠΌ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ
- Χωρητικότητα 1 GB για µεγάλα αρχεία δεδοµένων
- Γρήγορη µεταφορά δεδοµένων µέσω USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
- Μοιραστείτε και αποθηκεύστε µέχρι 250 τραγούδια και 1000 

φωτογραφίες
- Περιλαµβάνεται ειδικά σχεδιασµένο και εύχρηστο λογισµικό

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΆ
- Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδοµένα µε password
USB MEMORY KEY
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ΜΈΣΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ
- Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 

1 GB
- Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: MLC 

NAND Flash
- Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων: 

ανάγνωση 15MB/s µέγιστο, εγγραφή 3MB/s

ΣΥΝ∆ΕΣΙΜΌΤΗΤΑ
- USB: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ
- Εύκολη µεταφορά: Προστασία µέσω κωδικού 

πρόσβασης, Συγχρονισµός αρχείων, Φορητό 
Outlook Express-δοκιµή, Περιήγηση χωρίς 
ίχνη-δοκιµή, Συγχρονισµός αγαπηµένων-
δοκιµή

ΑΞΕΣΟΥΆΡ
- Λουράκι λαιµού
- IFU / Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ρ
ωσικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Κορεατικά, 
Ιαπωνικά

- Έντυπο εγγύησης
- Θήκη φύλαξης

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
- Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: 

Windows Vista, XP, 2000, ME, 98SE, Mac OS 
9.0 και µεταγενέστερη έκδοση, Linux 2.4.0 και 
µεταγενέστερη έκδοση

- USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ΙΆΦΟΡΑ
- Εγγύηση: 2 έτη

∆Ε∆ΟΜΈΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ
- 12NC: 867000030733
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33977 7
- Τύπος συσκευασίας: ∆ιακοσµητική θήκη σε 

όµορφη συσκευασία
- Μήκος: 96 χιλ.
- Ύψος: 96 χιλ.
- Πλάτος: 96,0 χιλ.
- Μικτό βάρος: 0,360 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,300 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,06 κ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
- Ποσότητα: 4
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35233 2
- Μήκος: 239 χιλ.
- Ύψος: 126 χιλ.
- Πλάτος: 228 χιλ.
- Μικτό βάρος: 2,091 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 1,851 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,240 κ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
- Ποσότητα: 16
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35234 9
- Μήκος: 495 χιλ.
- Ύψος: 276 χιλ.
- Πλάτος: 240 χιλ.
- Μικτό βάρος: 8,020 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 7,06 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,960 κ.
ΚΡΎΣΤΑΛΛΟΙ ΣΕ ΑΣΗΜΊ ΑΠΌΧΡΩΣΗ 
CERALUN
Το στυλ και η απλότητα συνδυάζονται αρµονικά 
µε το φως των κρυστάλλων, χάρη στους 
εξαιρετικούς ορθογώνιους κρυστάλλους σε ασηµί 
απόχρωση. Όταν το χρήσιµο δεν είναι αρκετό, το 
νέο USB Memory Key Active Crystals δίνει ζωή 
στο διαµοιρασµό των δεδοµένων σας.

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΌ ΠΕΡΊΒΛΗΜΑ ΑΠΌ 
ΑΝΟΞ. ΑΤΣΆΛΙ
Απόλυτη λειτουργικότητα και εκθαµβωτική λάµψη. 
Το νέο USB Memory Key Active Crystals διαθέτει 
κοµψό και πολύτιµο σχεδιασµό, και είναι 
κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΠΕΡΙΛΑΊΜΙΟ ΚΑΙ ΘΉΚΗ ΦΎΛΑΞΗΣ
Κρεµάστε το USB Memory Key Active Crystals σε 
µια όµορφη αλυσίδα και φορέστε το γύρω από το 
λαιµό σας σαν µενταγιόν. Περιλαµβάνεται ειδικά 
σχεδιασµένη θήκη που εξασφαλίζει την 
προστασία του USB Memory Key Active Crystals.

ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ 1 
GB
Το 1GB σας δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης, 
ανταλλαγής και διαµοιρασµού µεγάλων αρχείων 
όπως εγγράφων, µουσικής και εικόνων µέσω της 
θύρας USB του PC ή του laptop.

ΓΡΉΓΟΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ
Οι υψηλές ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων 
µειώνουν σηµαντικά το χρόνο αναµονής κατά την 
αντιγραφή µεγάλων αρχείων πολυµέσων προς και 
από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

ΜΈΧΡΙ 250 ΤΡΑΓΟΎ∆ΙΑ & 1000 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ
Αυτό το κοµψό κόσµηµα δηµιουργήθηκε µε 
δυνατότητα διαµοιρασµού και αποθήκευσης µέχρι 
250 τραγουδιών και 1000 φωτογραφιών, και είναι 
ιδανικό για προσωπική, φορητή και δυναµική 
χρήση. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από µια µητέρα 
που θέλει να έχει µαζί της φωτογραφίες των 
παιδιών της, µέχρι µια επιχειρηµατία που θέλει να 
µεταφέρει αρχεία, πανεύκολα και πρακτικότατα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ
Περιλαµβάνεται ολοκληρωµένη σουίτα 
λογισµικού, η οποία εκτελείται αυτόµατα από το 
USB Memory Key Active Crystals και σας δίνει 
πρόσβαση σε χρήσιµες λειτουργίες, όπως 
συγχρονισµός και αυτόµατη συµπίεση αρχείων.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΜΈΣΩ ΚΩ∆ΙΚΟΎ ΠΡ
ΌΣΒΑΣΗΣ
Λόγω της προστασίας µέσω κωδικού πρόσβασης, 
συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης AES 
256 bit, τα πολύτιµα προσωπικά δεδοµένα έχουν 
δυνατότητα προστασίας από µη εξουσιοδοτηµένη 
πρόσβαση µε την απλή χρήση ενός κωδικού.

http://www.active-crystals.com

