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Понякога красотата е в миниатюр-
ните форми – AH160 е компактно 
устройство, което тежи само 5 

грама. Корпусът е изработен от високо-
качествен полупрозрачен полимер и под-
силен с никелирани кантове от неръжда-

ема стомана. Това оригинално конструк-
торско хрумване не само придава естест-
вена форма на устройството, но има и 
второ практично приложение. Кантове-
те са кухи и през тях преминава гъвкав 
шнур, който свързва тялото и капачето, 
дори, когато флашчето е включено към 
компютъра. Последната новина е особе-
но благоприятна за по-разсеяните, пък и 
не само за тях, защото ние в Apacer из-
бираме за кредо създаването на интели-
гентни технологии, които улесняват еже-
дневието ни, а не добавят към него нови 
грижи. Можете да изберете устройство 
от серията AH160 с обем от 1 GB до 4 
GB в един от два цвята. За тези, които 

Спомени с емоция
Новата серия флашчета Handy Steno AH160 съчетават 
стилна визия със свежо младежко излъчване. 

обичат да бъдат център на вниманието 
е огненочервения десен, а романтиците 
вероятно ще предпочетат нежната мен-
тово зелена разцветка.

Капачето е свързано към тялото през 
цялото време

Ергономичен и практичен 
дизайн

1. Шикозен дизайн

• Корпусът, изработен от полупрозрач-
на и съвършено полирана пластмаса прида-
ва на флашчето фина елегантност

• Светодиод с футуристичен син цвят 
индикира обмена на данни

• Компактен и практичен дизайн, съче-
таващ висококачествени материали

2. Капаче, което няма как да загу-

бите

• Тялото и капачето на устройството 
са свързани през цялото време

• Гъвкавият шнур се превръща в удоб-
на дръжка, с която можете да закачите 
AH160 навсякъде.

3. Размерът има значение

• AH160 тежи само 5 грама и е толко-
ва малък, че може да се побере спокойно в 
тесен джоб, портфейл или дамско порт-
моне, без да разваля естетиката на тях-
ната форма.

ACE: Apacer Compression Explorer

С ACE компресирате и събирате пове-
че в по-малък обем

1. Увеличете ефективния капацитет 
на флашчето си

Компресира файловете до 50 % от ори-
гиналния им обем и събира до 5 пъти пове-
че некомпресирани данни.

2. Лесен за използване – просто използ-
вате “drag and drop”

3. Защита с парола
4. Задаване на отделни настройки за 

всяка директория
5. ACE се поддържа само в операционни 

системи Windows 2000 / XP / Vista

Степени на компресия на различни ви-
дове файлове с използване на технология-
та ACE:

Файлов формат Степен на компресия 
(%)

doc (изцяло в текст) 22 %

txt 50 %

bmp 19 %

pdf 67 %

wav 81 %

jpg 84 %

ppt (изцяло в текст) 31 %

ppt (текст + снимки) 79 %

Интерфейс
USB 2.0, обратно съвместим с USB 1.1
Поддържа технологиите “plug & play” и “hot swap”

Капацитет 1 GB, 2 GB , 4 GB

Скорост на обмен на данни четене - до 10 MB/s; запис – до 3 MB/s
Тегло 5 g
Габарити 46 х 22,4 х 6,6 mm
Работна температура 0 C ~ +70 C
Температурен обхват за съхранение 
на данни

-25 C ~ +70 C

Поддържани операционни системи
Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6 и Linux 2.4.0 
и по-висока (изисква драйвери за Windows 98/98SE)

Захранване от USB порта; не се изисква допълнителен източник
Максимална консумация на ток 115 mA


