
DUTCH 
 
Design staat bij Leef altijd voorop. Meer dan de helft van ons team bestaat uit 
ontwerpers. Wij creëren een naadloze combinatie van materiaal, functionaliteit en stijl, 
met als resultaat producten die mensen over de hele wereld aanspreken. 
 
BRIDGE 
Leef Bridge is een nieuwe generatie USB flashdrive. Leef Bridge is vernieuwend maar 
toch eenvoudig en stelt u in staat gemakkelijk bestanden tussen uw Mac, Windows-pc, 
tablet en/of AndroidTM telefoon* te delen zonder kabels, cloud services, WiFi of 
dataverbinding. 
Leef Bridge heeft een micro-USB-aansluiting en een full-size USB-aansluiting met 
toegang tot hetzelfde geheugen. U kunt inhoud zoals foto's, video's, muziek en 
documenten van en naar elk compatibel apparaat overzetten. 
EIGENSCHAPPEN: 
•Micro-USB-aansluiting en full size USB-aansluiting met toegang tot hetzelfde geheugen 
•Lees- en schrijfsnelheden voor snelle video- en muziekweergave rechtstreeks vanaf de 
USB-drive 
•Geen WiFi, netwerk of batterij vereist 
•Uniek ontwerp met zichtbare ‘slide-and-lock’ aansluiting, indicatielampje en lanyard 
•Android, Windows & Mac 
 
* Optimaliseer bestandsbeheer van uw Android-apparaat met Astro File Manager. Niet 
alle modellen of versies van apparaten zijn getest en er is geen garantie dat alle apparaten 
vermeld op www.2Leef.com compatible zijn. 
 
MAGNET 
Leef Magnet 3.0 blijft trouw aan onze passie voor innovatie - het integreren van 
superieure snelheid met ongetwijfeld de fraaiste 3.0 flashdrive op de markt. Leef Magnet 
3.0 is ontworpen met onze kenmerkende dop en soft-glow LED in methacrylhars – het 
meest doorschijnende materiaal in de wereld. 
EIGENSCHAPPEN: 
• Soft-Glow LED 
• Unieke magnetische dop  
• PrimeGrade™-geheugen 
• USB 3.0 Gegevensoverdracht tot 10x sneller  
• Beveiligde gegevens: Waterdicht, stofdicht 
• Ondersteunt Windows & Mac  
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPRA 
Leef Supra 3.0 is één van de kleinste 3.0 USB flashdrives die verkrijgbaar is. De drive is 
klein genoeg om comfortabel in een USB-poort te laten zitten en is ontworpen met Leef
’s kenmerkende soft-glow LED in methacrylhars. Leef Supra 3.0 stelt u in staat 
gegevens tot 10x sneller te kopiëren, verplaatsen en te delen dan met uw oude 2.0 USB 
flashdrive. 
EIGENSCHAPPEN: 
• Soft-Glow LED 
• Klein en eenvoudig 
• PrimeGrade™-geheugen 
• USB 3.0 Gegevensoverdracht tot 10x sneller  
• Beveiligde gegevens: Waterdicht, stofdicht 
• Ondersteunt Windows & Mac  
 
ICE3.0 
Leef Ice 3.0 is de perfecte combinatie van stijl en snelheid. De drive is ontworpen met 
een geanodiseerde aluminium ring en basis van methacrylhars en creëert een unieke 
optische ervaring wanneer het USB-apparaat in gebruik is. Leef Ice 3.0 stelt u in staat 
gegevens tot 10x sneller te kopiëren, verplaatsen en te delen dan met uw oude 2.0 USB 
flash drive. 
EIGENSCHAPPEN: 
• Soft-Glow LED 
• Unieke magnetische dop  
• PrimeGrade™-geheugen 
• USB 3.0 Gegevensoverdracht tot 10x sneller  
• Beveiligde gegevens: Waterdicht, stofdicht 
• Ondersteunt Windows & Mac  
 
PRO CARDS 
Leef Pro Cards ondersteunen de opname van full HD-video en real-time uitzendingen 
vanaf mobiele telefoons of digitale camera's. Leef Pro cards maken gebruik van een 
verhoogde kloksnelheid van 100MHz, vier keer sneller dan standaard cards. Dit stelt de 
cards in staat tot 45MB per seconde te werken in 4-bit transfermodus, die op veel nieuwe 
apparaten wordt gebruikt. 
EIGENSCHAPPEN: 
• UHS-1 snelheid  
• PrimeGrade™-geheugen   
• Beveiligde gegevens: Waterdicht, stofdicht 
• Adapter meegeleverd met MicroSD-kaart 
• Ondersteunt Windows & Mac  
 
 
 
 
 
 



 
FUSE 
Leef Fuse is opmerkelijk innovatief voor iets dat zo klein is. De flashdrive is ontworpen 
met speciale magneten zodat u het apparaat niet verliest. Het ontwerpteam van Leef 
ontdekte een magnetische metalen legering die niet schadelijk is voor flash-geheugen en 
ontwikkelde de eerste USB-drive met magnetische eigenschappen. 
EIGENSCHAPPEN: 
• Unieke magnetische dop  
• PrimeGrade™-geheugen   
• Beveiligde gegevens: Waterdicht, stofdicht 
• Ondersteunt Windows & Mac  
 
ICE 
Leef Ice is een kunstwerk dat gebruik maakt van methacrylhars met de hoogste 
lichttransparantie van alle acrylics. Wanneer licht door Leef Ice beweegt, is het vanuit 
bepaalde kijkhoeken onzichtbaar. Als de kijkhoek verandert, is het licht helder gekleurd. 
Leef Ice is ontwikkeld voor mensen die stijl en design waarderen. 
EIGENSCHAPPEN: 
• Soft-Glow LED  
• PrimeGrade™-geheugen   
• Beveiligde gegevens: Waterdicht, stofdicht 
• Ondersteunt Windows & Mac  
 
SURGE 
Leef Surge USB Flash Drive is klein en eenvoudig. Het cilindervormige ontwerp is 
gemakkelijk te hanteren en sterk genoeg om bijna permanent op u apparaat aan te sluiten. 
Leef Surge is ontworpen voor mensen die een betrouwbare USB-drive nodig hebben voor 
onderweg. 
EIGENSCHAPPEN: 
• Extreem klein ontwerp  
• PrimeGrade™-geheugen   
• Beveiligde gegevens: Waterdicht, stofdicht 
• Ondersteunt Windows & Mac  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


