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ให้ความสวยหรูมาพร้อมกับข้อมูลของคุณ
สำหรับเอกสาร ภาพ และไฟล์เพลง

ฟังก์ชันการใช้งานเปี่ยมประสิทธิภาพ และความเป็นเยี่ยมในด้านรูปลักษณ์ 
จากนี้ไป การสอดประสานกันอย่างลงตัวระหว่าง Philips และ Swarovski 
จะนำเทคโนโลยีสู่ความสุนทรีย์ระดับสูงในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Active Crysta

ความงามที่ประณีตที่สุด
- หุ่นยนต์เจ้าเสน่ห์ยอดนิยมที่มี USB Memory Key ซ่อนอยู่ภายใน
- ชุดคริสตัลที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษแบบ Pointiage
- ต่างหูไฟ LED ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นการทำงานของ USB Memory

ประสิทธิภาพและความจุ
- ความจุ 2GB สำหรับจัดเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่
- ความจุสูงสุด 500 เพลง หรือภาพถ่าย 2000 รูป
- ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วด้วย USB 2.0 ความเร็วสูง
USB MEMORY KEY
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สื่อเก็บข้อมูล
- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 2 GB
- ประเภทหน่วยความจำภายใน: MLC NAND 

Flash
- อัตราถ่ายโอน: ความเร็วสูงสุดในการอ่านข้อมูล 

24MB/s; ความเร็วสูงสุดในการเขียนข้อมูล 6MB/s

การเชื่อมต่อ
- USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

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

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

ความต้องการระบบ
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows Vista, XP, 

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

- USB: พอร์ต USB อิสระ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- การรับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องเก็บ Jewel 

ในกล่องสวยหรู

ด้านนอกกล่อง
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

23.8 x 18.8 x 26.4 ซม.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

9.4 x 7.4 x 10.4 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 5.952 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 2.7 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.672 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.481 lb
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 2.028 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 4.471 lb
- EAN: 87 12581 43159 4
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 16

ขนาดบรรจุภัณฑ์
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

3.8 x 3.7 x 1.6 นิ้ว
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

9.6 x 9.5 x 4.1 ซม.

- น้ำหนักสุทธิ: 0.284 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.129 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.093 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.042 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.087 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.192 lb
- EAN: 87 12581 42970 6
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

ด้านในกล่อง
- ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

17.6 x 11.3 x 12 ซม.
- ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

6.9 x 4.4 x 4.7 นิ้ว
- น้ำหนักสุทธิ: 1.235 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.56 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.168 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.370 lb
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.392 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.864 lb
- EAN: 87 12581 43163 1
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 4
หุ่นยนต์เจ้าเสน่ห์ยอดนิยม
คุณสามารถนำหุ่นยนต์เจ้าเสน่ห์ยอดนิยมนี้ติดตัวไปได้ทุ
กที่โดยการติดไว้บนกระเป๋าหรือพวงกุญแจของคุณ 
เมื่อประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
Active Crystals USB Memory Key 
ใหม่ที่มีคริสตัลมากมาย 
จะทำให้การแบ่งปันข้อมูลของคุณมาพร้อมกับความสวย
หรู

กรรมวิธีพิเศษแบบ POINTIAGE 
ในการผลิตคริสตัล
สไตล์และความเรียบง่ายหลอมรวมกันได้อย่างลงตัวและ
งดงามพร้อมไฟคริสตัล 
ที่ประดับด้วยชุดคริสตัลแวววาวระยิบระยับหลายสี 
ที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษแบบ Pointiage

ต่างหูไฟ LED แสดงให้เห็นการทำงาน
Jewel เก๋ไก๋ชิ้นนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น 
เพื่อใช้ในการแบ่งปันและจัดเก็บภาพถ่าย ข้อมูล 
หรือเพลงของคุณ 
และแสดงการทำงานได้ง่ายในพริบตาด้วยต่างหูไฟ 
LED ที่ทันสมัย

ความจุ 2GB
ความจุขนาด 2GB ช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บ 
สับเปลี่ยน 
และแบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่กว่าหรือได้มากกว่าโดยใช้พ
อร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือแลปทอปของคุณ

สูงสุด 500 เพลง หรือภาพถ่าย 2000 รูป
Jewel 
เก๋ไก๋ชิ้นนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแบ่งปันและ
จัดเก็บเพลงได้มากถึง 500 เพลง และภาพถ่ายมากถึง 
2000 ภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้แบบพกพาส่วนตัว 
และมีประสิทธิภาพ 
ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่ที่ต้องการพกพาภาพลูกเล็กๆ 
ติดตัวไปด้วย 
หรือนักธุรกิจหญิงที่ต้องนำไฟล์งานพกติดตัวไปใช้งาน 
โดยมีความง่ายและสะดวกมากที่สุด

ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็ว
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง 
จะช่วยลดเวลาที่คุณต้องรอในขณะที่คัดลอกไฟล์มัลติมีเ
ดียขนาดใหญ่ไปเก็บไว้หรือจากฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเต
อร์ของคุณ

http://www.active-crystals.com

