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NAUJI APACER „FLASH‘AI“
KOMPANIJA „Apacer“, ilgametė „USB flash“ raktų gamintoja, neseniai pateikė keletą naujų modelių.

Apie du „Handy Steno“ serijos raktus norime papasakoti plačiau.

HANDY STENO HT203
Šis „flash“ raktas išsiskiria iš kitų
savo elegantišku dizainu ir forma. 
Paviršius padengtas spindinčiu 
grafito ar kitų spalvų plastiku. At-
minties dydis nurodomas tik ant 
rakto jungiklio dangtelio, išoriškai 
didesni ir mažesni raktai nesiski-
ria. Apimtis svyruoja nuo 32MB 
iki 1GB. „Handy Steno HT203“ 
išmatavimai yra: ilgis  — 8,25 
cm, plotis — 2 cm ir storis — 0,9 
cm. Įdomu ir patogu tai, kad plie-
ninis laidas prilaiko USB jungties 
dangelį, tad jis tikrai niekur nepa-
simes. Iš kitos pusės, tai nėra la-
bai patogu, nes, norint įkišti rak-
tą į kompiuterį, reikia prilaikyti 
dangtelį ir laidą. Įjungus rak-
tą prie jo galo, kartą sumirk-
si oranžinė LED lemputė, kuri 
patvirtina apie sėkmingą pri-
sijungimą. Kopijuojant failus, 
ji žybsi.

„ H a n d y 
Steno HT203“ 
platinamas su 
„Flash Disk Uti-
lity“, paprasta pro-
grama, kuri leidžia 
užkoduoti, atkoduoti ir su-
spausti failus kompiutery-
je, prieš perkeliant juos į rak-
tą. Diske taip pat yra produkto 
žinynas bei tvarkyklės „Windows 
98“ vartotojams (naujesnės OS 
versijos, kaip žinia, raktus „pasi-
gauna“ automatiškai).  

HANDY STENO HA202
Mažesnių matmenų, tačiau ne 
mažiau stilingas nei HT203, 
„Handy Steno HA202“ turi gali-
mybę tapti unikaliu raktu. Uni-

kaliu to-
dėl, kad ant 

jo paviršiaus 
yra palikta vie-

ta, į kurią gali-
ma įsidėti kokį 

nors fragmentą 
ar piešinuką, ku-

rių pavyzdžiai yra 
pateikiami kartu su 

raktu. Rakto antga-
lis yra pritvirtintas 

tiesiai prie korpuso ir, 
paslinkus į viršų, atsi-
lenkia. Na, o pats USB 
jungiklis yra išstumia-

mas į priekį iš kor-
puso — tai išties 

patogu. Rak-

tas yra padengtas blizgiu plas-
tiku ir solidžių spalvų. HA202 
modelių atmintis svyruoja nuo 
256 MB iki galingos 4 GB. Apie 
prisijungimą ir failų perkėlimą, 
kaip ir kitame rakte, praneša 
mėlyna LED lemputė. Kartu su 
raktu pateikiamas USB kabelis 
bei dirželis. 


