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Existujú samozrejme aj ich interné ver-
zie, avšak načo si kaziť zovňajšok skrinky 
(mnohokrát nepeknými) integrovanými 

čítačka-
mi, keď 
sa dá siahnuť 
po dizajnovo skutočne po-
darených externých prevedeniach? Mo-
del od fi rmy Apacer s označením AM500 
sa radí k dizajnovo veľmi vydareným prí-
strojom. Telo je tvorené z vynikajúco 
opracovaného hliníku v čiernej farbe, čo 
mu dodáva pomerne silný nádych luxusu. 
Predná a zadná časť je navyše prevede-
ná v imitácii chrómu a tak sa určite bude 
krásne vynímať aj pri dizajnovo vyšperko-
vanom počítači. 

Na prednej časti sa nachádzajú štyri slo-
ty na pamäťové karty a modrá LED dió-
da, ktorá indikuje detekovanie pamäťo-
vej karty a aj prácu s ňou. Podporované je 

množstvo formátov (ich kompletný výpis 
nájdete v technickej špecifi kácii) vrátane 
prakticky všetkých odrôd najpoužívanej-
šieho SD a „olympusáckeho“ xD. Po pripo-
jení do systému je čítačka ihneď rozpozna-
ná ako Mass Storage zariadenie a v systéme 
vám tak pribudne pomerne solídne množ-
stvo ďalších diskov. Vďaka svojim kompakt-
ným rozmerom a pevnému prevedeniu je 
čítačka vhodným kandidátom aj na častej-
šie prenášanie.

Matúš Paculík

Čítačky pamäťových kariet sa s rozma-
chom digitálnych fotoaparátov stali po-
vinnou výbavou notebookov a klasic-
kých počítačov. Kým sa však praktic-
ky každý notebook pýši svojou čítač-
kou, tak je väčšina stolových počíta-
čov odkázaná na jej externú verziu. 

Apacer AM500

Prepych pre vaše karty

Zapožičal: Apacer, www.apacer.com
Cena s DPH: 288 Sk
Záruka: 24 mesiacov

Technická špecifi kácia:
Rozhranie: USB 2.0  Podporované typy 
pamäťových kariet: CF I/II, Microdrive, SM, xD, 
SD, SDHC, miniSD, miniSDHC, microSD, M2, 
MMC, MS (Pro, Pro Duo + MagicGate) 

 Spotreba: 97 mA (Idle) / 109 mA (Active) 
 Prenosová rýchlosť: maximálne 480 Mbps 
 Rozmery: 80×5×1,3 cm  Hmotnosť: 53 g

Apacer AM500

 kvalita prevedenia, príjemný 
dizajn, dobrá cena
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Modely Apacer AH221 
a AH222 sa radia k tým dizaj-
novo vydarenejším USB kľú-
čom. Strieborná už dávno nie 
je „in“, a tak sa obidva kľúče 
vrhli na lesklú čiernu spojenú 
s kvapkou modrej (AH222) a žl-
tej (AH221) farby. Nakoľko sú 
však krytky USB konektorov asi 
najrýchlejšie strácajúcou 

sa časťou USB kľúčov, je pote-
šujúca, že konštruktéri mysleli 
práve na túto nemilú vlastnosť. 
Krytky sa tak dajú jednodu-
cho spojiť s telom samotné-
ho kľúča a vám odpadá starosť 
o ich prípadnú stratu. Obidva 
kľúče sa síce nera-

dia k tým rozmerovo extrém-
ne malým, avšak rozhodne ani 
k fl ashovým obrom. Hmot-
nosť len 8 g hovorí za všetko, 
a preto sa určite nemusíte obá-
vať problémového prenášania. 
Aj keď je telo týchto modelov 

tvorené z plastu, je pevné 
a nejaký ten pád im určite 

neublíži.

Obidva kľúče sa svo-
jou rýchlosťou neradia 

k žiadnym odpadlíkom 
a nemusíte sa tak báť 
zostarnutia pri čaka-

ní na ich kompletné na-
plnenie, či na skopírovanie 

množstva úda-
jov (rýchlosť náhod-
ného čítania sme pri obidvoch 
modeloch namerali na úrov-
ni 20 MB/s). K obidvom kľú-
čom je navyše dodávaný ši-
kovný kompresný softvér ACE, 
vyznačujúci sa dobrou účin-
nosťou a jednoduchým, avšak 
účelným používateľským 
rozhraním.

Matúš Paculík

Zapožičal: Apacer, www.apacer.com
Cena s DPH: 247 Sk (2 GB)
Záruka: 24 mesiacov

Apacer má pravdepodobne nikdy nekončiacu studňu, 
z ktorej zakaždým vyberá priehrštie produktov – 
inak si totiž ani nevieme vysvetliť množstvo rôznych 
USB kľúčov a pamäťových kariet, na ktoré sa dá v našich 
obchodoch naraziť

Apacer AH221 a AH222

Tisíc a jeden kľúč dizajn, prevedenie, kompresný 
softvér ACE, cena
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