
ให้ความสวยหรูมาพร้อมกับข้อมูลของคุณ
สำหรับเอกสาร ภาพ และไฟล์เพลง
ฟังก์ชันการใช้งานเปี่ยมประสิทธิภาพ และความเป็นเยี่ยมในด้านรูปลักษณ์ 
จากนี้ไป การสอดประสานกันอย่างลงตัวระหว่าง Philips และ Swarovski จะ
นำเทคโนโลยีสู่ความสุนทรีย์ระดับสูงในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Active Crystals

ความงามที่ประณีตที่สุด
- Silver Shade Crystal แบบพิเศษรูปทรงบาแก็ตต์
- เครื่องรุ่น Jewel เก๋ไก๋ภายในตัวเครื่องสแตนเลสสตีลเป็นมันเงาสวยงาม
- ซองสวยงามสำหรับป้องกัน USB Memory Key อันมีค่าของคุณ

ประสิทธิภาพและความจุ
- พื้นที่จัดเก็บ 1GB สำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่
- ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB 2.0 ความเร็วสูง
- แบ่งปันและจัดเก็บเพลงได้ถึง 250 เพลง และภาพถ่ายถึง 1000 ภาพ
- มีซอฟต์แวร์ที่ให้มาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและใช้งานง่าย

ปลอดภัย
- ป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่มีค่าของคุณ ด้วยการใช้รหัสผ่าน
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สื่อเก็บข้อมูล
- ประเภทหน่วยความจำภายใน: MLC NAND 

Flash
- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 1 GB
- อัตราถ่ายโอน: อ่านข้อมูลได้สูงสุด 15MB/วินาที; 

บันทึกข้อมูลได้สูงสุด 3MB/วินาที

การเชื่อมต่อ
- USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

ซอฟต์แวร์
- พกพาสะดวก: การใช้รหัสผ่านป้องกัน, 

การซิงโครไนซ์ไฟล์, Portable Outlook Express-
ทดลองใช้, Trace free browsing-ทดลองใช้, 
Favorites Sync-ทดลองใช้

อุปกรณ์เสริม
- IFU / คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, 

โปรตุเกส, อิตาลี, รัสเซีย, จีน (ไต้หวัน), เกาหลี, ญี่ปุ่น
- คู่มือการรับประกัน
- กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ

ความต้องการระบบ
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows Vista, XP, 

2000, ME, 98SE; Mac OS 9.0 และเวอร์ชั
นที่สูงกว่า; Linux 2.4.0 และเวอร์ชันที่สูงกว่า

- USB: พอร์ต USB อิสระ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- การรับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ
- 12NC: 867000030734
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องเก็บ Jewel 

ในกล่องสวยหรู
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33978 4
- ยาว: 96 มม.
- สูง: 96 มม.
- กว้าง: 96 มม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.37 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.3 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.070 กก.

ด้านในกล่อง
- ปริมาณ: 4
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35236 3
- ยาว: 239 มม.
- สูง: 126 มม.
- กว้าง: 228 มม.

- น้ำหนักสุทธิ: 2.120 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.840 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.28 กก.

ด้านนอกกล่อง
- ปริมาณ: 16
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35237 0
- ยาว: 495 มม.
- สูง: 276 มม.
- กว้าง: 240 มม.
- น้ำหนักสุทธิ: 8.14 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 7.020 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.120 กก.
SILVER SHADE CRYSTAL เนื้อดีที่สุด
เมื่อสไตล์และความเรียบง่ายหลอมรวมกันได้อย่างลงตั
วและงดงาม พร้อมไฟคริสตัล ด้วย Silver Shade 
Crystal แบบพิเศษรูปทรงบาแก็ตต์ เมื่อประ
โยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ Active 
Crystals USB Memory Key ใหม่ จึงทำให้การแบ่งปั
นข้อมูลของคุณมาพร้อมกับความสวยหรู

ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีลเป็นมั
นเงา
ฟังก์ชันการใช้งานเปี่ยมประสิทธิภาพและ
ความเป็นเยี่ยมในด้านรูปลักษณ์ Active Crystals USB 
Memory Key ใหม่ ได้รับการออกแบบอย่างมีสไตล์และ
ดูมีคุณค่า ด้วยสแตนเลสสตีลเนื้อเงาวับ

ซองสวยงามสำหรับจัดเก็บ
เสียบ Active Crystals USB Memory Key เข้ากับกระ
เป๋าและสวมใส่เป็นเครื่องประดับสวยเก๋ โดยมีซองจั
ดเก็บที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันและเก็บ Active 
Crystals USB Memory Key อันมีค่าของคุณ

พื้นที่จัดเก็บ 1GB
ความจุขนาด 1GB ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บ สั
บเปลี่ยน และแบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ได้ เช่น เอกสาร 
ไฟล์เพลง และภาพ โดยใช้พอร์ต USB 
ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ

ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็ว
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จะ
ช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มั
ลติมีเดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอม
พิวเตอร์ของคุณ

เพลง 250 เพลง และภาพถ่าย 1000 ภาพ
Jewel เก๋ไก๋ชิ้นนี้ได้รับการพั
ฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแบ่งปันและจัดเก็บเพลงได้มากถึง 
250 เพลง และภาพถ่ายมากถึง 1000 ภาพ ซึ่งเหมาะ
สำหรับการใช้แบบพกพาส่วนตัว และมีประสิทธิภาพ 
ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่ที่ต้องการพกพาภาพลูกเล็กๆ 
ติดตัวไปด้วย หรือนั
กธุรกิจหญิงที่ต้องนำไฟล์งานพกติดตัวไปใช้งาน 
โดยมีความง่ายและสะดวกมากที่สุด

ซอฟต์แวร์ที่ให้มา
ซอฟต์แวร์ที่ให้มาเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ซึ่งจะรันจาก Active Crystals USB Memory Key 
โดยอัตโนมัติ และให้คุณสามารถเข้าใช้คุณสมบั
ติที่มีประโยชน์ต่างๆ เช่น การซิงโครไนซ์ไฟล์ และ
การบีบอัดไฟล์อัตโนมัติ

การใช้รหัสผ่านป้องกัน
ด้วยการใช้รหัสผ่านป้องกันพร้อมทั้งการเข้ารหัส AES 
256 บิต ข้อมูลสำคัญส่วนตัวของคุณจะได้รับการป้องกั
นจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 
เพียงคุณกำหนดรหัสผ่าน

http://www.active-crystals.com

