USB sticks
Spectra
Voor elke moderne
organisatie een passende USB stick
De Spectra USB stick is er in 9 moderne kleuren. Er is dus altijd een
kleur die past bij de huisstijl. Op de Spectra USB stick past op de
voor- en achterkant een full colour logo of afbeelding.
De print is voorzien van een acryl toplaag, wat zorgt voor een mooie
luxe uitstraling van elke afbeelding. Dankzij de beschermende
toplaag blijft het logo bovendien langer leesbaar en mooier.

✔ Altijd een Spectra USB stick die past bij de huisstijl
✔ Dankzij handig oogje te bevestigen aan sleutelhanger of koord

USB sticks
Alle onze USB sticks zijn speciaal ontwikkeld om te personaliseren. Hierdoor bieden we een afgewogen
en unieke productrange aan. Niet te groot, om de keuze gemakkelijk te maken. Elke USB stick heeft
specifieke kenmerken, wat ervoor zorgt dat er altijd een bij uw uitstraling past.
De zekerheid van kwaliteit
De geheugenchip bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de USB stick. Wij doen uitsluitend
en al jaren lang alleen zaken met gerenommeerde fabrikanten. Hierdoor koopt u bij ons geheugenchips
van een constante kwaliteit met levenslange garantie.
USB stick die aandacht trekt
Op elke USB stick staat een logo, tekst of afbeelding. Dat kan een stijlvolle gravure zijn of een
haarscherpe full colour opdruk. Wij graveren en bedrukken de USB sticks in eigen huis met digitale
state-of-the-art personalisatietechieken. Hiermee zorgen wij ervoor dat elk logo perfect op de stick
staat. Dankzij de digitale productietechniek is het ook mogelijk kleine aantallen te produceren tegen
scherpe prijzen.
Snel in huis
Wij hebben al onze USB sticks op voorraad in Nederland. Doordat wij in eigen huis bedrukken,
kunnen wij alle modellen in alle capaciteiten snel leveren.
Een compleet pakket
Onze USB sticks worden standaard geleverd in een gratis uitdeeltray. Naast de uitdeeltray is het ook
mogelijk om USB sticks individueel te verpakken.

USB Cards
• Ideaal voor direct mail acties
• Volledig bedrukbaar met een logo of afbeelding
Behuizing
: Wit kunststof
Bedrukbaar oppervlak : Volledig bedrukbaar
Capaciteit
: 2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Micro Square Card: 4GB - 8GB - 16GB
Maximale snelheid
: Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
Personalisatie opties
✔ Full colour print aan één of twee zijden

Micro Square Card
Afmetingen : 29 x 29 x 2,9 mm
Gewicht : 2 gram

Credit Card
Afmetingen : 85,4 x 54,1 x 1,6 mm
Gewicht : 10 gram

USB Sticks
Original
• Solide, betrouwbare USB stick
• Personaliseerbaar met doming

Behuizing
: Aluminium
Afmetingen
: 55 x 17,4 x 6 mm
Bedrukbaar oppervlak : 31 x 12,7 mm (full colour print met acryllaag)
29 x 10 mm (lasergravure)
Capaciteit
: 2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Maximale snelheid
: Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
Gewicht
: 9 gram

Personalisatie opties
✔ Full colour print met acryllaag (doming) op één of beide zijden

USB Sticks
Spectra
• Kleurrijke, moderne USB stick

Behuizing
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Capaciteit 2.0
Capaciteit 3.0
Snelheid 2.0
Snelheid 3.0
Gewicht

:
:
:
:
:
:
:
:

Kunststof met een rubber finish
58 x 17 x 8 mm
31 x 12,7 mm
2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
16GB - 32GB - 64GB
Lezen max. ± 30 MB/s, schrijven max. ± 10 MB/s
Lezen 50-80 MB/s, schrijven 10-20 MB/s
6 gram

Personalisatie opties
✔ Full colour print met acryllaag (doming) op één of beide zijden

Verschillende kleuren voor- en
achterzijde mogelijk

USB Sticks
Spectra

• Compacte en sterke USB stick
• Dopje overbodig, dankzij praktische uitschuifconnector
Behuizing
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Capaciteit
Maximale snelheid
Gewicht

:
:
:
:
:
:

Metaal met zwart kunststof
42 x 19 x 9 mm
31 x 12,7 mm
2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
8 gram

Personalisatie opties

✔ Full colour print met acryllaag (doming) op één of beide zijden

Solid Twist
• Moderne, compacte USB stick
Behuizing
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Capaciteit
Maximale snelheid
Gewicht

:
:
:
:
:
:

Personalisatie opties

Metaal
34 x 13 x 5 mm
32,5 x 11,9 mm
2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
8 gram

✔ Full colour print met acryllaag (doming) aan één zijde

USB Sticks
Smart Twist
• Uniek en verrassend twist model
• USB stick schuift uit terwijl u draait
Behuizing
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Capaciteit
Maximale snelheid
Gewicht

:
:
:
:
:
:

Kunststof
35,1 x 16,1 x 6,7 mm
25 x 10 mm
2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
3 gram

Personalisatie opties
✔ Full colour print aan één of twee zijden

Eco Wood
• Natuurlijke uitstraling
• Elke Eco Wood is uniek
Behuizing
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Capaciteit
Maximale snelheid
Gewicht

:
:
:
:
:
:

Esdoornhout
45,1 x 25 x 8,3 mm
20 x 15 mm + 5 x 15 mm (dopje)
2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
7 gram

Personalisatie opties
✔ Full colour print aan één of twee zijden
✔ Kleuren kunnen beïnvloed worden door het natuurproduct.

USB Pen

• Slankste USB pen in de markt
• Pen en USB stick in één

Behuizing
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Capaciteit
Maximale snelheid
Gewicht
Inkt
Schrijfdikte
Schrijf lengte

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Aluminium, kunststof
138 x 14 mm
60 x 5 mm
2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
19 gram
Blauw- en zwartschrijvend
1 mm
1 km

Personalisatie opties
✔ Full colour print
✔ 1 print positie

USB Key

• Super sterk, van verchroomd metaal
• USB stick met extra betekenis, dankzij symbolisch design
Behuizing
Afmetingen
Bedrukbaar oppervlak
Capaciteit
Maximale snelheid
Gewicht

:
:
:
:
:
:

Verchroomd metaal
57 x 24 x 3 mm
45 x 19 mm max
2GB - 4GB - 8GB - 16GB - 32GB - 64GB
Lezen ± 30 MB/s, schrijven ± 10 MB/s
8 gram

Personalisatie opties
✔ Lasergravure aan één zijde
✔ Lasergravure aan beide zijden

