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Aj ďalší model od fi rmy Apacer 
sa nesie v duchu miniaturizácie 
(rozmery 46×22,4×6,6 mm), 
avšak navyše prináša naozaj 
štýlový dizajn. Na Apacer AH160 môžete 

naraziť v dvoch farebných pre-
vedeniach (vášnivo čer-

vená a mätovo zelená) 
a v troch kapacitách 
(1, 2 alebo 4 GB). 
V prípade tohto 
modelu je zaujímavo 

spracovaná krytka 
USB konektoru, 
ktorá nie je k telu 
kľúča pripevnená 
jednoduchou šnúrkou, ale kovovým 

lankom. Toto riešenie je veľmi podarené, 
avšak svoju premiéru si vo fi rme Apacer 

odbilo už dávnejšie. Na rozdiel od modelu 
AH123 je USB konektor plochého tvaru, čo môže 

spôsobiť problémy so staršími a horizontálne otočenými portami. 
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Naleštený kľúčik
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Apacer Handy Steno AH620 si vybral oba 
spôsoby – ponúka štýlový vzhľad i integ-
rovanú čítačku odtlačkov prstov. Samotný 
kľúč má tmavý kovový dizajn, ale pohybuje 
v tvrdenej čiernej gume. Pomerne podarený 
je spôsob vysunutia konektora: silou-mocou 
sa pri tom prstom dotknete senzora a poteší 
aj skutočnosť, že nestratíte ochrannú 
čiapočku, keďže žiadnu nemá. 
V balení sa okrem ovládacieho 
softvéru na CD (ten je však 
nahratý aj na kľúči) nachádza 
ešte kožená šnúrka, ktorá 
sa prichytí o očko na kľúči.

Po zasunutí kľúča vyskočia dve 
okná – jedno klasické s window-
sovou ponukou a druhé so súborom 
FingerVerify.exe. Bezpečnostné funkcie 
na kľúči rozdeľujú kapacitu do dvoch od-
dielov – public a private. Pred používaním 
kľúča preto odporúčame určiť percentuálny 
podiel týchto partícií a až potom nahrávať 
prvé dáta. Softvér dodávaný ku kľúčom býva 
často veľmi pochybnej kvality, avšak prvé 
skúsenosti s FingerVerify boli bezproblémo-

vé. A tu tre-
ba priznať, že nás 
milo prekvapila funkciona-
lita tejto bezpečnostnej aplikácie – ide 
o dizajnovo strohú, ale príjemnú ponuku 
v apacerovskej zelenej a s logicky usporiada-
nými funkciami. 

Na prístup do bezpečnej zóny môže-
te využiť autorizáciu odtlačkom 

prsta alebo klasickým heslom – 
pri prvom spustení vás softvér 
prevedie ich nastaveniami. 
V prípade fi ngerprintu si gra-

fi cky zvolíte ruku a konkrétny 
prst, nadefi novaných môžete 

mať aj viac, keby sa vám cez víkend 
nedarilo pri cirkulárke. Rozpoznanie 

odtlačku je svižné, len treba prísť na ten 
správny pohyb – je ním akési pohladenie 
senzora. Kľúč, samozrejme, neušiel ani 
našim rýchlostným testom, a tu sú výsledky: 
náhodné čítanie 40,1 MB/s a priemerná 
prístupová doba 0,6 ms.
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Súčasná technika dokáže nieke-
dy robiť priam zázraky a do 
skutočne kompaktných 
rozmerov (38×15×5 mm) 
sa podarí vtesnať USB 
kľúč s kapacitou 
2 GB (dostupné 
sú aj verzie 
s kapacitou 
512 MB 
a 1 GB). 
Apacer 
AH123 sa tak 
radí k jedným 
z najmenších USB 
kľúčov na svete a v spojení so svojou extrémne nízkou 
hmotnosťou len 5 g je pomerne úspešným adeptom na okamžité 
stratenie. V balení sa našťastie nachádza štýlový plastový remie-
nok, s pomocou ktorého sa kľúč nielenže až tak rýchlo nestratí, ale 
sa aj výrazne ľahšie vyťahuje z USB portu. S kľúčom je dodávaný 
kompresný program ACE, umožňujúci bezproblémovú komprimá-
ciu priamo pri kopírovaní do pamäte.
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Menší ako prívesok

 extrémne kom-
paktné rozmery, 
kompresný softvér 
ACE, 
cena

++

7,5

 dizajn, prevedenie, 
kompresný soft-
vér ACE, cena

++
7,7

Dáta za dotyk
Apacer AH620 rozpozná svojho majiteľa
Po dramatickom znížení cien 
fl ash pamätí a náraste ich 
kapacity musia výrobcovia 
prichádzať s niečím novým. 
Najskôr to bol dizajn, a teraz 
extra funkcie.

Zapožičal: Apacer, www.apacer.com
Cena s DPH: 770 Sk
Záruka: 24 mesiacov

Technická špecifi kácia:
Pripojenie: USB 2.0  Kapacita: 2 GB 

 Bezpečnostné funkcie: čítačka odtlačkov 
prstov, šifrovanie  Spotreba: 115 mA  LED 
indikácia: Modrá  Rozmery: 73×20×10 mm 

 Hmotnosť: 14 g

Trhový sprievodca (ceny s DPH):
A-DATA MyFlash 2 GB FingerPrint, 547 Sk

Apacer Handy Steno AH620

 rýchlosť, bezpečnostné funkcie

 mierne väčšie rozmery 
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