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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
- Cristale argintii foarte elegante, tăietura baghetă
- Bijuterie elegantă din inox lustruit, deosebit
- Husă deosebită pentru protejarea stick-ului de memorie USB

PERFORMANŢĂ ŞI CAPACITATE
- Capacitate de stocare de 1 GB pentru fişiere mari de date
- Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză
- Partajaţi şi stocaţi până la 250 de melodii şi 1000 de fotografii
- Software UFD inclus, proiectat special şi uşor de utilizat

SIGUR
- Protejaţi-vă datele personale importante cu o parolă
MEMORY STICK USB



SPECIFICAŢII CARACTERISTICI PRINCIPALE PRODUS

PHILIPS ŞI SWAROVSKI ACTIVE CRYSTALS
MEMORY STICK USB – FM01SW60/00
Data apariţiei 2009-08-13
Versiune: 4.1.8
12 NC: 8670 000 30734
EAN: 87 12581 33978 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. şi 
Swarovski AG. Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
Mărcile comerciale sunt proprietatea 
Koninklijke Philips Electronics N.V., Swarovski 
AG sau a deţinătorilor lor legali.

www.active-crystals.com
MEDII DE STOCARE
- Capacitate memorie încorporată: 1 GB
- Tip memorie încorporată: Flash MLC 

NAND
- Rată de transfer: viteză max. citire 15 MB/

s, viteză max. scriere 3 MB/s

CONECTIVITATE
- USB: USB 2.0 high speed

ACCESORII
- Husă
- 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
- 12NC: 867000030734
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33978 4
- Lungime: 96 mm
- Înălţime: 96 mm
- Lăţime: 96 mm
- Tip ambalaj: Carcasă transparentă în 

casetă de bijuterii
- Greutate brută: 0,37 kg
- Greutate proprie: 0,3 kg
- Greutate netă: 0,070 kg

CUTIE INTERIOARĂ
- Cantitate: 4
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35236 3
- Lungime: 239 mm
- Înălţime: 126 mm
- Lăţime: 228 mm
- Greutate brută: 2,120 kg
- Greutate proprie: 1,840 kg
- Greutate netă: 0,28 kg

CUTIE EXTERIOARĂ
- Cantitate: 16
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35237 0
- Lungime: 495 mm
- Înălţime: 276 mm
- Lăţime: 240 mm
- Greutate brută: 8,14 kg
- Greutate proprie: 7,020 kg
- Greutate netă: 1,120 kg

CUTIE INTERIOARĂ
- EAN: 87 12581 35236 3
- Greutate brută: 2,12 kg
- Cutie interioară (L x L x Î): 

23,9 x 22,8 x 12,6 cm
- Greutate netă: 0,28 kg
- Număr de ambalaje: 4
- Greutate proprie: 1,84 kg

CUTIE EXTERIOARĂ
- EAN: 87 12581 35237 0
- Greutate brută: 8,48 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 

49,5 x 24 x 27,6 cm
- Greutate netă: 1.12 kg
- Număr de ambalaje: 16
- Greutate proprie: 7,36 kg

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

9,6 x 9,6 x 9,6 cm
- EAN: 87 12581 33978 4
- Greutate brută: 0,37 kg
- Greutate netă: 0,07 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,3 kg
CRISTALE ARGINTII DE CALITATE RIDICATĂ
Fineţea şi simplitatea se îmbină elegant cu 
transparenţa, graţie cristalelor argintii foarte 
elegante cu tăietura baghetă. Dacă doriţi mai 
mult decât funcţionalitate, noul stick de 
memorie USB Active Crystals permite 
partajarea cu eleganţă a datelor.

CARCASĂ DIN INOX LUSTRUIT
Funcţionalitate deosebită şi imaginaţie 
debordantă. Noul stick de memorie USB 
Active Crystals, disponibil în varianta deosebită 
din inox lustruit.

HUSĂ DE DEPOZITARE DEOSEBITĂ
Prindeţi stick-ul de memorie Active Crystals de 
geantă, aşa cum purtaţi un accesoriu elegant. 
Pentru protejarea şi păstrarea stick-ului de 
memorie USB Active Crystals aveţi la dispoziţie 
o husă special proiectată.

CAPACITATE DE STOCARE DE 1 GB
Spaţiul util de 1 GB vă oferă capacitatea 
necesară pentru a stoca, transfera şi împărtăşi 
fişiere mari precum documente, muzică şi 
imagini prin portul USB al computerului sau 
laptopului.

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.

PÂNĂ LA 250 MELODII ŞI 1000 FOTOGRAFII
Această bijuterie elegantă a fost proiectată 
pentru partajarea şi stocarea a până la 250 de 
melodii şi 1000 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.

SOFTWARE INCLUS
O suită completă de aplicaţii care se vor 
executa automat de pe stick-ul de memorie 
USB Active Crystals şi vor oferi acces la funcţii 
utile precum sincronizarea fişierelor şi 
comprimarea automată a fişierelor.

PROTECŢIE CU PAROLĂ
Mulţumită protecţiei parolei, prin criptarea AES 
pe 256 de biţi, datele dumneavoastră 
personale valoroase pot fi protejate împotriva 
accesului neautorizat prin simpla utilizare a 
unei parole.

http://www.active-crystals.com

