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Apacer AH-421 1GB 12.07.07 

 

Nowy system operacyjny spod flagi Microsoftu 
wyznacza trendy wśród producentów sprzętu 
komputerowego. Zaimplementowane w nim 
technologie... 

Samsung SH-S203B 05.07.07 

 

KaŜdy szanujący się producent nagrywarek musi 
mieć dziś przynajmniej jeden model z indeksem 
20x - z takiego załoŜenia wyszli chyba 
projektanci... 

LiteON LH-20A1S 29.06.07 

Model LH-20A1S to napęd bliźniaczy do 
testowanej juŜ dwukrotnie w naszym 
laboratorium nagrywarki LH-20A1P. Tym, co 
róŜni te napędy od siebie... 

REKLAMA: >> Odzyskiwanie Danych << 

ARTYKUŁ 

Apacer AH-421 1GB 

Opis i specyfikacja 

 

APACER Handy Steno AH421 to profesjonalista. Zaprojektowany by spełniać ściśle określone zadanie: współpracować 
Windows Vista jako magazyn najczęściej uŜywanych przez system bibliotek. Technologiętą znamy pod nazwą "ReadyBoost".
 

 
 
 
Pendrive został wykonany bardzo solidnie i nietypowo. Nie został on przystosowany w Ŝaden sposób do tego aby być 
Złącze USB umieszczone zostało prostopadle do plastikowej obudowy chroniącej kości pamięci: 
 

– Przejdź do strony
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Samo złącze USB obraca się w dwóch kierunkach o 90 stopni co pozwala na montarz urządzenia równolegle do obudowy komputera PC 
lub notebooka: 
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NiezaleŜnie od tego, w jaki sposób zamontowane zostało w nim gniazdo USB: 
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Jest to szczególną zaletą w przypadku komputerów przenośnych, gdyŜ minimalizm tego rozwiązania i nadzwyczajna jego ergonomia 
pozwala na uŜywanie technologii ReadyBoost w najbardziej nieprzystępnych do tego warunkach: 
 

 
 
 
Umieszczona po zewnętrznej stronie pendrive'a "zawleczka" pozwala na szybkie i bezawaryjne wydobycie go z gniazda interfejsu USB, 
dodając przy tym uroku i wraŜenia high-end'owego charakteru tego urządzenia. 
 
W opakowaniu poza Handy Steno znajdziemy jedynie drukowany poradnik szybkiej instalacji, jednak opakowanie wykonane jest w spos
który narzuca od razu myśl, iŜ produkt ten jest wprost stworzony na prezent. 
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Kształtu dopełnia fakt, iŜ ApacerHandy Steno AH-421 wyprodukowany został zgodnie z normami mającymi na celu ograniczy
środowiska naturalnego: RoHS 
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Specyfikacja 

 
  

Interfejs High-Speed USB 2.0 certified, backward compatible with 
USB 1.1

Wydajność Max:  
Odczyt: 17MB/sec, Zapis: 5MB/sec

Zasilanie Z Portu USB  
Nie wymaga zewnętrznego zasilania

ZuŜycie prądu 115mA (max.)

Kompatybilność Windows 98 SE / ME / XP / 2000 / Vista, Mac OS 8.6 , 
Linux 2.4.0 lub nowszy

Pojemności 1GB, 2GB, 4GB

Wskaźnik LED Dioda LED sygnalizująca przesyłanie danych

Temperatura 
pracy

0° C to +70° C (32° F to 158° F)

Temperatura 
przechowywania

-25° C to +70° C (-13° F to +158° F)

Wymiary (Dł.) 64x (Sz.) 18.4 x (Wy.) 19.8 mm (wliczając złącze 
USB)

Waga ~9g
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INFORMACJA 

Chcesz podyskutować o przeczytanym artykule? Zadać pytanie lub zaproponować nowy test? MoŜe chcesz wyrazić 
Zapraszamy na nasze Forum dyskusyjne, gdzie utworzyliśmy specjalny wątek będący uzupełnieniem dla tego artykułu. 
 
   

 Wstęp | Następna strona 
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