
  

 

QUAZAR 2IN1 3.0 SMART PENDRIVE 

A Quazar Smart pendrive 2in1normál USB és micro USB csatlakozót is tartalmaz, mely androidos telefonokhoz és fényképezőgépekhez 

könnyedén csatlakoztatható, így leegyszerűsödik az adatmásolás ezekről az eszközökről PC-re.  

A Quazar Smart pendrive 2in1 USB csatlakozója 3.0 chipet tartalmaz, mely gyorsabb, mint a 2.0 chip. A 3.0 chip ugyanúgy csatlakoztatható 

bármilyen USB portba, akár 2.0-ba is, de ebben az esetben a sebessége csak a 2.0-ás portnak megfelelő. 

A Quazar Smart pendrive 2in1 másik csatlakozója micro USB, mely bármilyen micro USB porttal rendelkező eszközhöz használható, amely 

4.5 Androidnál modernebb rendszert futtat. 

Az Quazar Smart pendrive 2in1 írási és az olvasási sebessége függ a használt operációs rendszertől és a konfigurációtól. 

A készülék nem igényel karbantartást.  

A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +45 Celsius fok közözött van. Amennyiben a készülék 

folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez működési rendellenességet 

okozhat 

A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távoltartandó! 

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet. 

Tisztításához csak egy száraz vászontörlőt használjon. Erősebb szennyeződéseknél a tisztító törlőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne 

használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek bejutnia a készülék 

belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze. 

Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó 

 

GARANCIA 

A smart USB rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.   

A nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű meghibásodásért nem vállalunk felelősséget 

TECHNIKAI ADATOK 

Kapacitás:: 16Gb vagy 32Gb 

Sebesség: USB 3.0 

16GB – 100MB/sec olvasási speed，40MB/Sec  írási speed 

32GB－100MB/sec olvasási speed，40MB/Sec  irásispeed 

 

Működési hőmérséklet: 0°C - 60°C 

Kompatibilitás: Windows® 10、Windows 8.1、Windows 8，Windows 7 (SP1)、Windows Vista® (SP2)、Mac OS X v.10.9x、Linux 

v.2.6x、Chrome OS™, Android 4.5, vagy fejlettebb 

WorkTemperature: 0°C to60°C 

 Andriod 4.5 mobile phone 

 

 

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:  

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő 
a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az 
eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében 
található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával 
lehetséges! 
 


