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ДАЙТЕ ЖИВЕЦ НА ВАШИТЕ ДАННИ
за документи, снимки и музика
Функционалност до безкрай. Най-ярката фантазия. Отсега нататъ
сензационната връзка между Philips и Swarovski издига техникат
до нови висини на забавлението. Името - то е Active Crystals.

НАЙ-ФИНА КРАСОТА
- Моден талисман - робот със скрита USB памет
- Кристален комплект с пойнтиажна техника
- Уши от светодиоди, които показват работата на USB паметта

РАБОТНИ ПОКАЗАТЕЛИ И КАПАЦИТЕТ
- Капацитет за съхранение 2GB за големи файлове с данни
- Капацитет на паметта до 500 песни или 2000 снимки
- Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0
USB ПАМЕТ
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НОСИТЕЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ
- Тип на вградената памет: MLC NAND 
флаш

- Обем на вградената памет: 2 GB
- Скорост на прехвърляне: чете макс. с 24 

MB/s; пише макс. с 6 MB/s

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ
- USB: USB 2.0 високоскоростен

АКСЕСОАРИ
- IFU / Ръководство за потребителя: 
Английски, Френски, Немски, Испански, 
Португалски, Италиански, Руски, 
Традиционен китайски, Корейски, Японски

- Гаранционна книжка
- Калъф за съхранение

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА
- Операционна система на PC: Windows 

Vista, XP, 2000, ME, 98SE; Mac OS 9.0 и по-
нова; Linux 2.4.0 и по-нова

- USB: Свободен USB порт

РАЗНИ
- Гаранция: 2 години

ДАННИ ЗА ОПАКОВКАТА
- Тип опаковка: Кутийка тип "бижу" в 
красива опаковка

ВЪНШЕН КАШОН
- EAN: 87 12581 43159 4
- Брой потребителски опаковки: 16
- Външен кашон (л x Ш x В): 

23,8 x 18,8 x 26,4 см
- Външен кашон (л x Ш x В): 

9,4 x 7,4 x 10,4 инч
- Бруто тегло: 5,952 lb
- Бруто тегло: 2,7 кг
- Нето тегло: 0,672 кг
- Нето тегло: 1,481 lb
- Тегло с опаковката: 2,028 кг
- Тегло с опаковката: 4,471 lb

ГАБАРИТИ НА ОПАКОВКАТА
- EAN: 87 12581 42970 6
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 
3,8 x 3,7 x 1,6 инч

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 
9,6 x 9,5 x 4,1 см

- Бруто тегло: 0,284 lb
- Бруто тегло: 0,129 кг
- Нето тегло: 0,093 lb
- Нето тегло: 0,042 кг
- Тегло с опаковката: 0,087 кг
- Тегло с опаковката: 0,192 lb

ВЪТРЕШЕН КАШОН
- EAN: 87 12581 43163 1
- Брой потребителски опаковки: 4
- Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

17,6 x 11,3 x 12 см
- Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

6,9 x 4,4 x 4,7 инч
- Бруто тегло: 1,235 lb
- Бруто тегло: 0,56 кг
- Нето тегло: 0,168 кг
- Нето тегло: 0,370 lb
- Тегло с опаковката: 0,392 кг
- Тегло с опаковката: 0,864 lb
МОДЕН ТАЛИСМАН - РОБОТ
Модният талисман - робот може да се 
разнася, като се постави на чантата ви или на 
ключодържателя. Новата USB памет Active 
Crystals с мултикристалите си ще придаде 
живец на споделянето на данните ви, когато 
функционалността не е достатъчен стимул за 
вас

КРИСТАЛЕН ПОЙНТИАЖ /POINTIAGE/
Стилът и опростеността привлекателно се 
сливат с кристалната светлина, дължаща се на 
разнопосочно искрящия комплект кристали с 
пойнтиажна техника.

УШИТЕ ОТ СВЕТОДИОДИ ПОКАЗВАТ 
АКТИВНОСТТА
Това стилно бижу е разработено да сподели и 
съхрани вашите снимки, данни или песни и 
ви показва активността от пръв поглед с 
модни уши от светодиоди

КАПАЦИТЕТ НА СЪХРАНЕНИЕ 2 GB
Полезните 2 GB ви дават капацитет за 
размяна и споделяне на много по-големи или 
повече файлове през USB порта на вашия 
настолен компютър или лаптоп.

ДО 500 ПЕСНИ ИЛИ 2000 СНИМКИ
Това стилно бижу е разработено да сподели и 
съхрани до 500 песни или 2000 снимки, 
което го прави идеално за лична, преносима 
и интензивна употреба. От майка, носеща 
снимки на децата си, до бизнес дама, носеща 
файловете си - всичко е с изключителна 
лекота и удобство

БЪРЗ ПРЕНОС НА ДАННИ
Високите скорости за пренос на данни 
значително съкращават времето на досадно 
изчакване, когато копирате големи 
мултимедийни файлове към или от твърдия 
диск на вашия компютър.

http://www.active-crystals.com

