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CeBIT 2007: Apacer 
Čtvrtek, 22. března 2007, 16:11 - David Rubriky: Disky, Hardware

Na letošním CeBITu jsme neminuli ani stánek 
firmy Apacer. Krom ě obvyklé várky pam ěťových 
modul ů a USB flash klí čenek vystavovali i pár 
dalších zajímavostí, mezi kterými si jist ě vyberou i 
zástupkyn ě něžného pohlav í, či arm ádn í specialist é… 

Paměťové moduly 

  
Nejprve se podívejme na paměti. O Apaceru nebývá tak často slyšet, 

firma přeci jen není takovým technologickým tahounem na absolutní špici 
vývoje, jako třeba Corsair, nicméně i tak nabízejí široké spektrum neméně 
solidních pamětí. Mezi standardními DDR2 moduly mimo jiné i DDR2-800 a 
DDR2-1066 paměti. Ty pomalejší si přitom s časováním CL5 vystačí se 
standardním napětím 1,8 V, vyšší 1 066MHz modely pak celkem logicky 
jako u ostatních výrobců potřebují o něco více, u Apaceru konkrétně 2,2 V 
při časování CL5-5-5-15. Firma nabízí 1 i 2GB dvoukanálové kity s 
„doživotní“ zárukou. 

  
Serverové paměti na CeBITu zastupovaly DDR2-667 moduly typu ECC 

Registered, které firma nabízí o velikostech až 4 GB. Pro notebooky nabízí 
prozměnu rychlé SO-DIMM moduly DDR2-800 s časováním CL5 a o 
velikostech 512 MB a 1 GB. 

Paměťové karty, flash disk  
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Mezi paměťovými kartami nechyběly jak vysokokapacitní, tak rychlé karty 
a kartičky. 8GB SDHC se pomalu stává běžnou záležitostí, Apacer je pak 
nabízí v celém spektru od Class 2 po Class 6. 

Mezi CompactFlash kartami vystavovali kupříkladu 8GB model se 150× 
rychlostí (tedy slušných zhruba 22 MB/s). SD karty pak byly k vidění i 
podstatně rychlejší, index 290× v důsledku hrdě hlásá skvělou rychlost 
42,5 MB/s. Nechyběly ani miniSD a microSD kartičky s redukcemi, jak jsme 
zvyklí i u ostatních výrobců. 

  
k microSD kartám se pojí další vystavovaný produkt, miniaturní čtečka 

rozměrů USB konektoru určená právě pro ně. Tu lze nosit jednoduše 
připevněnu k mobilu. 
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Apacer vystavoval i svůj 2,5palcový flashový disk pod názvem ATA Flash 

Drive II (AFD II). I oni nabízejí kapacitu 32 GB, a to při rychlosti čtení 
11 MB/s a zápisu 7 MB/s. Tento AFD II má atestaci amerického Ministerstva 
obrany MIL-STD-810F, stejně jako nové odolné notebooky Motorola. 
Rozsah pracovních teplot přitom může být od -40 až do 85 °C. 

„Bižuterie“ 

  

 
Na závěr jsme si nechali výmluvně pojmenovanou pasáž, kde si 

představíme několik produktů s vysokým „eye-candy faktorem“, tedy 
takových, kde ani tak nejde o parametry, jako o vzhled. Správní „geekz“ již 
mizí pryč, kožená USB flashka či ornamenty ozdobený USB hub si však své 
zákazníky (nebojím se říci, že spíše zákaznice :-) jistě najdou. Koneckonců 
ani IT není jen o parametrech, ale často právě o vzhledu. 

Reklama
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Diskuze k tomuto článku 

[ Celá diskuze (2 příspěvky) | Přidat příspěvek ] 

Reklama  

Kontextov é odkazy eTarget  » Přidej odkaz mezi kontextové odkazy
Sníte o nov é ledni čce, televizi, DVD, nebo PC?  
Vyzkoušejte si ČSOB Půjčku na cokoliv. Půjčíte-li si třeba 30 000 Kč na rok, 
přeplatíte celou půjčku na splátkách jen o 1800 Kč. RPSN od 17,54 %. 
Jak zv ýš it tr žby a zisk  
Praktické zkušenosti, nápady a tipy. Zdarma návod "5 nebezpečných chyb, 
které vás připravují o objednávky a peníze". Zkušenosti firem z celé ČR, 
osvědčené postupy, tipy z praxe. 
Jett DVD - s harddiskem a se skv ělou v ýbavou  
Špičkový DVD rekordér včetně příjmu digitální televize. Lehce ovladatelný, 
elegantní . Skvělá cena. 
Seznam DVD  
Program pro správu vašich DVD filmů na počítači včetně půjčovny. Program 
umí načítání informací o filmech přímo z internetu a není nutné je vyplňovat 
ručně. 
AK SIGNAGE - specialista na orienta ční syst émy  
Kompletní řešení v označení budov. Dveřní a patrové cedulky, bezpečnostní 
značení, reklamní totemy, nápisy na budovy, vlajky, bannery pro vaše 

  War @ 147.229.217.206 - čtvrtek, 22. března 2007, 17:08 
heh z 32mega přepsano na 32 giga a komentaře smazany :o) 
ja se taky sekl myslel jsem flešku vlevo

  War @ 147.229.217.206 - čtvrtek, 22. března 2007, 16:19 
posledni obrazek v pravo... moje fleška :o) a to jsem vybíral aby byla co 
nejmenší :o)
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