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De floppydisk is dood, leve de USB-key! Vroeger namen w
rapporten en andere digitale documenten mee op een floppy
traag, groot en er paste weinig op.  
 
De USB-key of USB-sleutelhanger is de moderne opvolger 
Ze worden steeds populairder en je kan er steeds meer op kw
muziekbestanden en Word-documenten. Maar ze zien er me
bepaald stijlvol.  
 
Apacer heeft de vrouw begrepen. Mocht je handtasje omkuk
voor de dag komen. Want de Handy Steno HA202 misstaat 
lipgloss, lady phone en oogschaduw. Met z’n ronde hoeken,
metallic look...  
 
Deze USB key is speciaal ontworpen voor modebewuste me
onderscheiden. Je kan ‘m personaliseren door in het transpar
symbool of nummer te plaatsen. Of kies uit een van de zes s
standaard worden meegeleverd.  
 
Het stekkergedeelte is uitschuifbaar, wat hem nog compacte
vorm geeft. Je hoeft niets te installeren, gewoon een kwestie
zijn verschillende opslagcapaciteiten, vanaf 256MB tot 4GB
 
Hebben?  
 
Jij kunt een van de twee trendy USB-keys winnen (256MB)
doen!  
 
Klik hier om je in te schrijven voor de actie.  
 
De actie loopt tot en met 2 oktober a.s. Winnaars krijgen via
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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De seks doet pijn, hoe kan dat?  
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