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ХАРДВЕР Apacer USB

Компанијата Apacer, веќе подолго 
време, просперира на пазарот 
со широк опсег на хардверски 

компоненти. Од оваа компанија 
сме имале најразлични продукти во 
нашата редакција, кои performance 

тестовите ги поминале во 
очекуваните граници. Овој пат, ќе се 
дружиме со нешто ново и поинакво. 

Првиот примерок е USB мемориски стик, 
кој гордо го носи името Apacer, надополнето 
со ознака Handy Steno AH320 Compressor. 
Поради модерниот дизајн, наменет е за онаа 
таргетна група на корисници на кои изгледот 
им е поважен отколку спецификациите. 
Следејќи ја модата во паралелен ритам, 
меморискиот стик одлично ќе се вклопи во 
технолошкиот развој, првенствено, поради 
максималната портабилност и USB 2.0 
стандардот на брзина на трансфер. Малите 
димензии на овој уред само ја нагласуваат 
портабилноста која веднаш може да ја 
препознаете преку проѕирното пакување. 
Дизајнот на формата доминира во две бои: 
бела и темна зелена. Заоблените контурни 
линии зрачат во духот на елегантниот 
стил. Но, изгледот не е нешто посебно 
револуционерен. Се работи за класика 
и стандардни димензии за мемориските 
стикчиња од најново време. Како и да е, 
нема да останете рамнодушни и веднаш ќе 
се пофалите пред пријателите. А, има и со 
што да се пофалите. Има уникатен дизајн, кој 
веднаш по првата средба, ќе ве асоцира на 
асортиманот на Apacer. Но, убавиот изглед во 
себе носи многу позитивни карактеристики. 
Имено, овој мемориски стик во себе има 
софтвер кој ќе овозможи зголемување на 
капацитетот, по теоретски закон, до пет пати. 
Ова ќе го објасниме на следниов начин. 
Доколку го отворите меморискиот стик во 
My Computer, ќе забележите дека во него 
има посебен фолдер ACE. Отворете го и во 
него стартувајте го фајлот со истото име, 
ACE. Тоа е скратено од Apacer Compression 
Explorer. По првото стартување, од вас 
ќе биде побарано да внесете лозинка и 
да ја потврдите. Потоа се отвара посебен 
прозорец кој наликува на Windows Explorer 
и во него се врши складирањето на сите 
податоци од стикчето. Сега, слободно, 
копирајте некој фолдер со слики или 
песни. Копирањето, односно 
компресирањето на 
фолдерот, ќе започне. 
По кратко време, 

дотичниот фолдер со слики ќе биде сместен 
во посебниот прозорец на Apacer. Доколку 
го отворите, ќе забележите дека секоја 
слика, песна или фајл, имаат сопствена 
компресија. На овој начин е овозможено 
зголемување на капацитетот на 
стикчето до 5x. Во прилог на ова, по 
теоретски закон, добивате мемориски 
стик со капацитет од 5GB. Apacer 
Handy Steno AH320 е достапен во 
шест капацитивни изведби и тоа: 
128МВ, 256МВ, 512МВ, 1GB, 2GB и 4GB. 
Примерокот кој ние го имавме на тестирање 
беше со капацитет од 1GB. Тоа значи дека 
на него може да зачувате околу 250 песни 
и многу поголем број фотографии. Уредот е 
компатибилен со сите оперативни системи и 
одлично комуницира со нив. Како и да е, од 
тест периодот и понудените карактеристики 
на интернет, може да заклучиме дека се 
работи за одлично хардверче кое ќе го олесни 
портабилниот живот. 
Вториот претставник од USB палетата 
на Apacer е уредот со ознака AA220. Тој, 
всушност, е продолжно USB кабелче. На 
едниот крај од кабелчето се наоѓа конектор кој 
се приклучува на USB портата во компјутерот, 
а од другата страна има постамент на кој 
се приклучува мемориското стикче. Има 
интересна кружна форма на која доминира 
црната боја. На долниот дел од постаментот 
има гумена лепенка, поради што, уредот 
буквално се лепи на секој вид подлога. Со 
тоа е отстрането пролизгувањето и на 
стаклена површина. На горната 
страна е сместен приклучокот 
на кој се поврзува USB 
меморискиот стик. 
Приклучокот 
е 

заштитен со капаче кое 
ротира околу центарот на кружната форма. На 
него, автентично и гордо стои името Apacer. 
Освен името, на горната страна, воочливо е 
и портокаловото светло кое има улога и на 
индикатор за тоа дека уредот е приклучен на 
компјутер. Тука, интересно е тоа што уредот 
е збогатен со уште една корисна функција. 
Имено, во него има вградено јонизатор за 
прочистување на воздухот во просторијата 
каде се наоѓате. На горната страна има 
отвор преку кој се испуштаат 500. 000 јони 
на кубен сантиметар. Тие се генерираат на 
радиус од 10 cm. Ова е многу корисна опција 
за прочистување на возухот од непријатни 
миризби, чад од цигари итн. Корисната улога 

на Apacer USB јонизаторот стапува на 
сила по првото поврзување со 

компјутер. Го препознава како 
нов хардвер (нема никаква 
потреба од инсталирање 
на дополнителни драјвери) 

и е подготвен за работа и за 
филтрирање на воздухот. 

Крајните впечатоци од двете 
хардверчиња се солидни во поглед на 

дизајнот и можностите. Едноставно, USB и 
сè е можно.
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