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Małe, lekkie urządzenie, którego można używać wszędzie
Standard USB OTG oraz złącza USB i micro-USB
To cacko jest wyposażone zarówno w złącze USB, jak i micro-USB, dzięki czemu można go używać 
z komputerami, smartfonami i tabletami! Jego niewielka, aluminiowa obudowa pozwala zabrać je 
ze sobą w każde miejsce, a funkcja USB OTG umożliwia użytkowanie niemal wszędzie.

Zaprojektowana dla Ciebie
• Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja
• Wbudowana nasadka zabezpieczająca zapewnia wygodę
• Wygodne otwieranie i opakowanie przyjazne dla użytkownika

Wszystko czego potrzebujesz
• Wskaźnik aktywności sygnalizuje kopiowanie plików
• Specjalne, łatwe i gotowe do użycia oprogramowanie

Wydajność i pojemność
• Pamięć 8 GB do przechowywania dużych plików
• Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0
• Synchronizacja plików między komputerem a pamięcią flash
• Automatyczna kompresja wszystkich plików zapewnia oszczędność miejsca

Pewność i bezpieczeństwo
• Ochrona hasłem cennych danych osobistych



 Modna, kolorowa konstrukcja
Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, 
purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a 
przechowywanie i udostępnianie plików stanie się 
prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

Wygodna nasadka zabezpieczająca
Nigdy więcej zgubionych nasadek! Wbudowana 
nasadka zabezpieczająca zawsze pozostanie na 
swoim miejscu. Aby cieszyć się zawartością pamięci 
USB, wystarczy odchylić nasadkę do tyłu i podłączyć 
pamięć.

Wygodne otwieranie
Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają 
jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci 
USB, bez zbędnego kłopotu.

Pamięć 8 GB
Pamięć o pojemności 8 GB doskonale nadaje się do 
wymiany i udostępniania dużych lub licznych plików 
za pomocą portu USB w komputerze lub laptopie.

Szybki przesył danych
Bardzo szybki przesył danych to znaczna 
oszczędność czasu podczas kopiowania dużych 
plików multimedialnych na i z dysku twardego 
komputera.

Wskaźnik aktywności
Wskaźnik aktywności świeci, gdy napęd jest 
prawidłowo podłączony i działa poprawnie, 
natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z 
jego pamięci.

Łatwe w użyciu oprogramowanie
W zestawie znajduje się pełen pakiet 
oprogramowania, uruchamiający się automatycznie 
po podłączeniu pamięci flash USB i udostępniający 
takie użyteczne funkcje, jak ochrona hasłem, 
synchronizacja plików, kompresja danych, Lost & 
Found (informacje kontaktowe dla znalazcy), czy 
informacje o urządzeniu USB. Zestaw zawiera 
ponadto 30-dniową wersję próbną programu 
Portable Microsoft Outlook Express, funkcje 
synchronizacji ulubonych oraz surfowania po 
Internecie bez zapisu przeglądanych stron.

Ochrona hasłem
Funkcja ochrony hasłem wykorzystująca szyfrowanie 
256-bitowe AES pozwala chronić cenne dane 
osobiste przed dostępem osób niepożądanych.
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Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: MLC NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 8 GB
• Szybkość przesyłania: maks. szybkość odczytu 

80 MB/s, maks. szybkość zapisu 5 MB/s

Możliwości połączeń
• USB: Szybkie złącze USB 3.0

Akcesoria
• Pasek na szyję: Nie

• Przewody: Nie
• Skrócona instrukcja obsługi: Nie

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows® 7, 8, 

Vista, XP; Mac OS w wersji 9.0 i nowszej; Linux w 
wersji 2.4.0 i nowszej

• USB: Wolny port USB

Różne
• Gwarancja: 2 lata
•
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