
PQI Air Drive  USB2.0 WiFi 802.11b/g/n 

PQI Air Drive to doskonałe uzupełnienie pamięci dla urządzeń mobilnych.
Bezprzewodowy nośnik pamięci Flash z dołączoną kartą SDHC o pojemności XX GB (z 
możliwością rozszerzenia w zależności od użytej karty do 2TB) wykorzystuje technologię WiFi i 
umożliwia jednoczesne dzielenie danych pomiędzy pięć różnych urządzeń z systemami iOS lub 
Android. Ponadto po podłączeniu pamięci do komputera kablem USB lub bezprzewodowo, Air 
Drive służy jako zewnętrzny dysk twardy.
Dołączona aplikacja która umożliwia odtwarzanie multimediów dla urządzeń opartych na 
systemie iOS jak i Android oferuje również 
możliwość przeglądania, wysyłania i 
pobierania plików.
Urządzenie waży zaledwie 55 gram, a bateria 
Litowo-polimerowa pozwala na uzyskanie 
czasu pracy do 5 godzin w trybie 
odtwarzania.

Specyfikacja techniczna:
• Pojemność:  do 2TB (w zależności od 

pojemności karty SD/SDHC) 
• Wymiary:  85 x 54 x 8 mm  
• Waga:  55g 
• Kolor: Jet Black 
• Czas pracy na baterii:  do 5h w trybie odtwarzania 
• Dioda LED: 3 kolory (zasilanie / ładowanie niski poziom baterii Wi-Fi ) 
• Interfejs:  USB 2.0 (ładowanie baterii / czytnik kart) 
• WiFI: zgodny ze standardem 802.11 b/g/n (zasięg ok. 15m) 
• Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0°C do 55°C 
• Dopuszczalna temperatura podczas przechowywania: -10°C do 55°C 
• Typ baterii:  Litowo-polimerowa 900mA 
• Obsługiwane formaty plików za pomocą aplikacji S+ 
• Formaty zdjęć:  jpg, .tiff, .gif 
• Formaty audio:  

• HE-AAC (V1 i V2), AAC (8 do 320 Kbps), Protected AAC (ze sklepu iTunes), MP3 
(8 do 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, 
AAX, oraz AAX+), Apple Lossless, AIFF, oraz WAV 

• Formaty wideo:  
• H.264 do 1080p @ 30fps, High Profile level 4.1 z AAC-LC do 160 Kbps, 48kHz, 

stereo audio w .m4v, .mp4, oraz .mov MPEG-4 do 2.5 Mbps, 640 x 480 @ 
30fps,  

• Simple Profile z AAC-LC audio do 160 Kbps na kanał, 48kHz, stereo audio 
 .m4v, .mp4, oraz .mov; 

• Motion JPEG (M-JPEG) do 35 Mbps, 1280 x 720 @, 30 fps, , PCM stereo audio w 
formacie .avi
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