
POLSKA 

Dla nas, w Leef, design jest zawsze najważniejszy. Ponad połowę naszego zespołu 

stanowią projektanci. Nie uznajemy kompromisów. Dzięki temu, że z łatwością 

łączymy materiały najwyższej jakości, funkcjonalność i niezwykły design, 

stworzyliśmy rodzinę produktów, które ludzie na całym świecie „po prostu” chcą 

mieć.   
 
BRIDGE 
Leef Bridge tworzy nową kategorię wśród pamięci USB. Jest innowacyjna, a 

jednocześnie prosta w użyciu. Pozwala w łatwy sposób wymieniać pliki między 

komputerem Mac lub Windows, czy tabletem a smartfonami  opartymi na systemie 

AndroidTM*. Wszystko to, bez żadnych dodatkowych kabli, usług cloud, Wi-Fi, czy 

jakichkolwiek innych połączeń.  Leef Bridge posiada dwa złącza: micro USB oraz 

pełnowymiarowe złącze USB, które korzystają z tej samej pamięci. Dzięki temu 

można, w wyjątkowo prosty sposób, pobierać i przenosić zdjęcia, filmy, muzykę, czy 

dokumenty z dowolnego kompatybilnego urządzenia na inne. 

KLUCZOWE CECHY: 

•Złącza: micro USB oraz pełnowymiarowe złącze USB – dostęp do tej samej pamięci 

poprzez obydwa  

•Prędkości odczytu i zapisu, które zapewniają szybkie odtwarzanie filmów i muzyki 

bezpośrednio z pamięci USB 

•Brak potrzeby korzystania z Wi-Fi, sieci, czy baterii 

•Kompaktowa konstrukcja obejmuje blokowany przycisk, świetlną kontrolkę i 

miejsce na smycz 

•Wsparcie dla systemów: Android , Windows oraz Mac 

 

* Zoptymalizuj zarządzanie plikami w urządzeniu Android stosując aplikację „Astro 

File Manager”. Nie wszystkie modele urządzeń lub wersje modeli zostały 

przetestowane i nie można zagwarantować , że wszystkie urządzenia wymienione 

na www.2Leef.com są kompatybilne. 

 
MAGNET 
Pamięć Leef Magnet 3.0 to przykład naszej pasji do tworzenia innowacji -łączy 

niezwykłą szybkość z  niewątpliwie najlepszym wyglądem spośród wszystkich 

pamięci typu flash 3.0 na rynku. Leef Magnet 3.0 posiada zamknięcie magnetyczne i 

łagodne podświetlenie LED w obudowie z żywicy metakrylowej – najbardziej 

przezroczystego spośród wszystkich materiałów na świecie. 

KLUCZOWE CECHY: 

• Łagodne podświetlenie LED 

• Unikalne zamknięcie magnetyczne 

• Pamięć klasy PrimeGrade™ 

• USB 3.0 – do 10 x szybszy transfer danych 

• Bezpieczeństwo danych – odporność na wodę i pył 

• Współpraca z Windows oraz Mac 
 



 
 
SUPRA 
Leef Supra 3.0 0 to jedna z najmniejszych na rynku pamięci USB 3.0. Jest ona na tyle 

mała, że można ją wygodnie zostawić w dowolnym porcie USB. Posiada 

charakterystyczne dla Leef łagodne podświetlenie LED w obudowie z żywicy 

metakrylowej. Pozwala na 10 x szybszy transfer danych niż w urządzeniach starego 

typu (Flash USB 2.0). 

KLUCZOWE CECHY: 

• Łagodne podświetlenie LED 

• Mała i prosta w obsłudze  

• Pamięć klasy PrimeGrade™ 

• USB 3.0 – do 10 x szybszy transfer danych 

• Bezpieczeństwo danych – odporność na wodę i pył 

• Współpraca z Windows oraz Mac 
 
ICE3.0 
Leef Ice 3.0 to idealne połączenie piękna i szybkości. Pamięć wykonana jest z 

najwyższej klasy materiałów: anodyzowanego aluminium i żywicy metakrylowej, 

które wywołują unikalne wrażenia estetyczne podczas pracy pamięci. Ale to nie 

wszystko, 

Leef Ice 3.0 pozwala transfer danych do 10 razy szybszy niż w przypadku pamięci 

starego typu (USB 2.0). 

KLUCZOWE CECHY: 

• Łagodne podświetlenie LED 

• Unikalne zamknięcie magnetyczne 

• Pamięć klasy PrimeGrade™ 

• USB 3.0 – do 10 x szybszy transfer danych 

• Bezpieczeństwo danych – odporność na wodę i pył 

• Współpraca z Windows oraz Mac 
 
PRO CARDS 
Karty Leef z serii Pro umożliwiają nagrywanie filmów w jakości Full HD na żywo 

przy pomocy telefonów komórkowych lub kamer cyfrowych. W kartach Leef Pro 

stosujemy cztery razy wyższe taktowanie (o ok. 100 Mhz) niż w kartach 

standardowych. Dzięki temu mogą one działać z prędkością do 45 MB na sekundę w 

transmisji 4-bitowej, stosowanej w wielu nowych urządzeniach. 

KLUCZOWE CECHY: 

• Szybkość UHS-1  

• Pamięć klasy PrimeGrade™   

• Bezpieczeństwo danych – odporność na wodę i pył 

• Współpraca z Windows oraz Mac  

• Dołączony adapter z kartą MicroSD  
 
 
 



 
 
 
FUSE 
Leef Fuse jest wybitnie innowacyjna, jak na coś tak małego. Pamięć ta wyposażona 

jest w dwa specjalne magnesy, co sprawia, że trudno jest ją zgubić. Zastosowaliśmy 

do jej stworzenia specjalny stop metali o właściwościach magnetycznych, który w 

niczym nie zakłóca pracy pamięci. Jest to pierwszy w historii dysk USB z 

wykorzystaniem magnesów!  

KLUCZOWE CECHY: 

• Unikalne zamknięcie magnetyczne 

• Pamięć klasy PrimeGrade™  

• Bezpieczeństwo danych – odporność na wodę i pył 

• Współpraca z Windows oraz Mac  
 
SURGE 
Pamięć Leef Surge jest naprawdę mała. Dzięki cylindrycznemu kształtowi można ją 

jednak łatwo uchwycić i dzięki temu wkładać lub wyciągać z gniazda USB bez 

problemu. Ponadto jest ona na tyle zwarta i mocna, że można ją na stałe zostawić w 

urządzeniu. Pamięć Leef Surge jest stworzona dla osób, które wymagają ultra-

mobilnej i niezawodnej pamięci. 

KLUCZOWE CECHY: 

• Niewielki rozmiar 

• Pamięć klasy PrimeGrade™   

• Bezpieczeństwo danych – odporność na wodę i pył 

• Współpraca z Windows oraz Mac  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


