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SPONSOR APACER KOMT MET SUPER VEILIGE USB STICK  

De WCG heeft zoals jullie weten een aantal sponsors. Sponsors die de WCG 
deels uit liefde sponsoren (ze zien allemaal de potentie van eSports), maar 
natuurlijk ook om hun producten onder de aandacht te brengen. Zo opende Free 

Record Shop haar ‘September Gamesmaand’ tijdens de Nationale Finale, toonde Philips haar amBX 
systeem in de zaal, liet Dell de finalisten op hun super snelle XPS PC’s spelen en leende Samsung 
haar monitors. En al die producten zijn echt voor gamers bedoeld, wat de combinatie een makkelijke 
maakt. 

Sponsor Apacer heeft ook tal van producten die handig voor gamers zijn. Zo zal menigeen wel eens 
gespeeld hebben op een PC waarvan de geheugenmodule door Apacer is geleverd. Een nieuw 
product is de AH620, een USB-stick tool die ook voor gamers van pas kan gaan komen. Instellingen 
inladen is nu eenmaal noodzakelijk bij sommige games. En vaak hou je op reis of tijdens een 
toernooi ook een verslag bij voor je website. 

USB-sticks zijn er natuurlijk genoeg momenteel, maar echt veilig zijn ze niet. Raak je jouw USB 
stick kwijt, dan kan feitelijk iedere vinder hem doorgaans simpel openen. Niet bij de Handy Steno 
AH620 van Apacer. Dit fraaie stukje hardware heeft namelijk vingerafdruk-herkenning aan boord, 
file encryptie en is ook nog eens op te delen in verschillende partities. Te veel technische blabla? 
Laten we dan stellen dat deze stick zo veilig is als Alcatraz. Alleen als de AH620 jouw vingerafdruk 
herkent, is de opgeslagen info herkenbaar. En wil je dat jouw teammanager of clanlid ook van jouw 
stick gebruik kan maken. No problem, de AH620 kan maximaal 10 vingerafdrukken opslaan. 

Last but not least bevat de AH620 4 GB aan geheugen en ondersteunt het alle 
operating systems. Kortom, Apacer heeft een mooi kleinnood op de markt 
gebracht dat ook voor gamers dus prima van pas kan komen. Vanaf begin 
november lig de AH620 in de winkels. 

HET LAATSTE NIEUWS  
Nederland stijgt een plek in de WCG Ranking! 10/29/2007 | GEEN REACTIES PERSBERICHT: Nederland wint 1 
keer goud, 2 keer zilver op de World Cyber Games 2007 10/28/2007 | 1 REACTIE FINALE WCG: DAG 4. NOG 
EEN ZILVEREN PLAK DANKZIJ QUALITY GAMING 10/28/2007 | 1 REACTIE Elke dag WCG video items 
op www.gamekings.tv 10/05/2007 | 30 REACTIES TEAM NL 2007 IS BEKEND! 10/02/2007 | 4 REACTIES Gamepoll voor 
WCG 2008 online! 10/02/2007 | 19 REACTIES WCG aflevering van Gamekings online 09/26/2007 | 3 REACTIES 
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Speelschema Grand Final 09/23/2007 | 1 REACTIE Maps, tracks en levels bekend gemaakt 09/15/2007 | 1 REACTIE 
Belangrijk: regels WCG finale Seattle aangepast 09/08/2007 | 31 REACTIES  
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