
SVENSKA 

För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av 
designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en 
serie produkter som folk över hela världen vill äga. 
 
 
LEEF ACCESS - microSD-läsare 
Leef Access microSD-läsare med en microUSB-kontakt ger dig möjlighet att dela fler 
bilder, överföra mer musik, och njuta av filmer i din Android-telefon eller surfplatta.  
 
Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och 
den är så liten att den får plats i din ficka. 
 
Inkluderat finns en förvaringsficka för ett extra microSD-kort.  
Vattentät och dammsäker.  
 
Specifikationer 
Mått: 30 X 20 X 9 mm  
Drifttemperatur: 0°C - 60°C � 
Förvaringstemperatur: -20°C - 85°C �� 
Systemkrav: Android Jelly Bean OS 4.1 eller högre, Windows® 8, Windows® 7, 
Windows® XP (SP3), Windows Vista® (SP1, SP2), Windows 2000®, Linux Kernal 2.6 
eller senare, Apple® Mac OS X eller senare 
 
Certifiering: FCC, CE �� 
Garanti: 5 års begränsad garanti �� 
Tillverkningsland: Kina 
 
 
LEEF BRIDGE 3.0 – USB-minne för mobile 
Leef Bridge 3.0 är det snabbaste sättet att flytta filer mellan din Android-telefon, 
surfplatta, Mac och Windows-dator utan kablar, molntjänster, Wi-Fi eller dataanslutning.  
  
Leef Bridge 3.0 har en USB 3.0-kontakt och microUSB 2.0-kontakt med tillgång till 
samma minne så att du kan flytta innehåll som bilder, videoklipp, musik eller dokument 
till och från en kompatibel enhet upp till 10 gånger snabbare än någon annan USB-enhet. 
 
Leef Bridge har en helt öppen plattform, men behöver du en filhanterare för din Android-
smartphone eller surfplatta så rekommenderar vi ASTRO File Manager.  
 
Specifikationer: 

• Storlekar: 16 GB, 32GB, 64 GB 
• USB: USB 2.0 High-speed 
• Färg: Svart  
• Mått: 24 X 56.2 X 9.2 mm 



• Drifttemperatur: 0°C -70°C 
• Förvaringstemperatur: -25°C till 85°C 
• Systemkrav: Android Jelly Bean OS 4.1 eller högre, Windows ® 8, Windows ® 7, 

Windows ® XP (SP3), Windows Vista ® (SP1, SP2), Windows 2000 ®, Linux 
Kernel 2.6 eller senare, Apple ® Mac OS X eller senare. 
  

• Certifiering: FCC, CE 
• Garanti: 5 års begränsad garanti 
• Tillverkningsland: Kina 

 
Funktioner  

• Mikro-USB och USB-kontakt med full storlek. Kontakterna ansluter till samma 
minne.  

• Du kan enkelt kopiera, dela och flytta filer mellan Android-smartphones, Android-
surfplattor, Mac och PC 

• Perfekt tillbehör att ta med på resan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRIDGE  
Leef Bridge har en Mikro-USB-kontakt och en vanlig USB-kontakt kopplade till samma 
minne. Så det är bara att flytta bilder, video, musik eller dokument till eller från dina 
bärbara enheter.  
Funktioner: 
•Mikro-USB och USB-kontakt med full storlek. Kontakterna ansluter till samma minne.  
•Nej Wi-Fi, nätverk, eller batteri behövs 
•Du kan enkelt kopiera, dela och flytta filer mellan Android-smartphones, Android-
surfplattor, Mac och PC 
•För både Windows, Android och Mac 
* Optimize your Android device file management with Astro File Manager. Not all 
device models or versions of device models have been tested and there is no guarantee 
that devices listed on www.2Leef.com are compatible.Leef Bridge är en helt ny typ av 
USB-minne. På ett enkelt men smart sätt låter Leef Bridge dig föra över filer mellan din 
Mac, Windows-PC, surfplatta och Android-smartphone. Du behöver inga sladdar, inga 
login till molntjänster och inga trådlösa nätverk. 
 
MAGNET 



Vårt Leef Magnet 3.0-minne kan vara det snyggaste och snabbaste USB 3-minnet på 
marknaden. Leef Magnet 3.0 har vårt smarta, magnetiska lock och en ljusstark LED med 
mjukt sken.  
Leef Magnet 3.0 låter dig kopiera, flytta och dela din data upp till 10 gånger snabbare än 
ditt gamla USB 2.0-minne. 
Funktioner: 
• Litet & ljusstarkt 
• Smidigt i aluminiumskal, magnetiskt lock  
• PrimeGrade™ högkapacitets-flashminne  
• USB 3.0 High-speed   
• Säker Data: vattentätt och dammsäkert skal 
• För både Windows och Mac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPRA 
Leef Supra 3.0 är ett av de minsta USB 3.0-minnena som finns. Tillräckligt litet för att 
sitta kvar i valfri USB-port, men ändå vindsnabbt. Leef Supra är designat med vår egen 
soft-glow-LED och låter dig kopiera, flytta och dela din data upp till 10 gånger snabbare 
än ditt gamla USB 2.0-minne.Funktioner: 
• Litet & ljusstarkt 
• Extremt litet  
• PrimeGrade™ högkapacitets-flashminne  
• USB 3.0 High-speed  
• Säker Data: vattentätt och dammsäkert skal 
• För både Windows och Mac 
 
ICE3.0 
Leef Ice 3.0 är både snyggt och snabbt. Minnet är designat med ett anodiserat 
aluminiumband och en akrylhartsplast som ger ett mjukt sken när minnet arbetar. Leef 
Ice 3.0 låter dig kopiera, flytta och dela din data upp till 10 gånger snabbare än ditt gamla 
USB 2.0-minne. 
Funktioner: 
• Litet & ljusstarkt 
• Magnetiskt lock  
• PrimeGrade™ högkapacitets-flashminne  
• USB 3.0 High-speed  
• Säker Data: vattentätt och dammsäkert skal 



• För både Windows och Mac 
 
PRO CARDS 
Leef Pro kort stödjer inspelning av full HD-video och sändningar i realtid från 
mobiltelefoner eller digitala kameror. Leef Pro kort använder en utökad klockfrekvens på 
100MHz, fyra gånger snabbare än vanliga kort. Detta gör att korten fungerar i hastigheter 
på upp till 45 MB per sekund med 4-bitars överföring, som finns på många nya enheter. 
Funktioner: 
• UHS-1 hastighet 
• PrimeGrade™ högkapacitets-flashminne  
• Säker Data: vattentätt och dammsäkert skal 
• För både Windows och Mac 
• Adapter med MicroSD-kort ingår 
 
FUSE 
Imponerande detaljrik för något så litet. 
Leef Fuse USB-minne har speciella magneter som ska göra minnet svårare att tappa bort. 
Designteamet i Kalifornien hittade en magnetisk metallegering som inte stör flashminnet. 
Funktioner: 
• Litet, robust och magnetiskt  
• PrimeGrade™ högkapacitets-flashminne   
• Säker Data: vattentätt och dammsäkert skal 
• För både Windows och Mac 
ICE 
Leef Ice är ett litet konstverk. Ljuset leds genom Leef Ice och lyser skarpt i stark färg från 
vissa betraktningsvinklar. Leef Ice är gjort för människor som uppskattar design och stil. 
Funktioner: 
• Litet & ljusstarkt 
• PrimeGrade™ högkapacitets-flashminne   
• Säker Data: vattentätt och dammsäkert skal 
• För både Windows och Mac 
 
SURGE 
Leef Surge USB-minne är otroligt litet och diskret. Märks knappt när du kopplar in det i 
din laptop, MacBook eller bilstereo. Leef Surge-cylindern är lätt att få tag om när du ska 
ta ur det och starkt nog att sitta kvar i din enhet hur länge som helst. Leef Surge är 
framtaget för dig som kräver ett pålitligt USB-minne som är överlägset portabelt. 
Funktioner: 
• Extremt litet  
• PrimeGrade™ högkapacitets-flashminne  
• Säker Data: vattentätt och dammsäkert skal 
• För både Windows och Mac 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


