
 

 

Philips
Pamięć flash USB

1 GB
Silver Edition

FM01FD00B
Przenoś i udostępniaj swoje dane

Szybka wymiana plików!
Pamięć flash USB Silver Edition firmy Philips to łatwy sposób przenoszenia i udostępniania 
danych. Pojemność 1 GB umożliwia wymienianie i udostępnianie dużych plików, takich jak 
dokumenty, zdjęcia i muzyka, przez port USB komputera lub laptopa.

Wydajność i pojemność
• Pamięć 1 GB do przechowywania dużych plików
• Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0
• Synchronizacja plików między komputerem a pamięcią flash
• Automatyczna kompresja wszystkich plików zapewnia oszczędność miejsca

Pewność i bezpieczeństwo
• Ochrona hasłem cennych danych osobistych
• Funkcja Lost & Found zawiera informacje dla znalazcy umożliwiające zwrot zguby

Wszystko czego potrzebujesz
• Specjalne, łatwe i gotowe do użycia oprogramowanie
• Wskaźnik aktywności sygnalizuje kopiowanie plików



 1 GB pamięci
Pamięć o pojemności 1 GB doskonale nadaje się do 
zapisywania, wymiany i udostępniania dużych plików, 
takich jak dokumenty, muzyka i zdjęcia, za 
pośrednictwem portu USB w komputerze lub 
laptopie.

Szybki przesył danych
Bardzo szybki przesył danych to znaczna 
oszczędność czasu podczas kopiowania dużych 
plików multimedialnych na i z dysku twardego 
komputera.

Synchronizacja plików
Synchronizacja wszystkich plików na komputerze 
umożliwia dostęp do dokumentów i pracę z nimi w 
dowolnym miejscu za pomocą kilku kliknięć myszą.

Automatyczna kompresja plików
Automatyczna kompresja wszystkich plików 
umieszczanych w pamięci flash USB zapewnia 
oszczędność miejsca

Ochrona hasłem
Funkcja ochrony hasłem wykorzystująca szyfrowanie 
256-bitowe AES pozwala chronić cenne dane 
osobiste przed dostępem osób niepożądanych.

Informacje na wypadek zgubienia
Ta wyjątkowa funkcja umożliwia wprowadzenie w 
pamięci flash USB danych kontaktowych, takich jak 
adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu, aby 
znalazca mógł zwrócić ją właścicielowi.

Łatwe w użyciu oprogramowanie
W zestawie znajduje się pełen pakiet 
oprogramowania, uruchamiający się automatycznie 
po podłączeniu pamięci flash USB i udostępniający 
takie użyteczne funkcje, jak ochrona hasłem, 
synchronizacja plików, kompresja danych, Lost & 
Found (informacje kontaktowe dla znalazcy), czy 
informacje o urządzeniu USB. Zestaw zawiera 
ponadto 30-dniową wersję próbną programu 
Portable Microsoft Outlook Express, funkcje 
synchronizacji ulubonych oraz surfowania po 
Internecie bez zapisu przeglądanych stron.

Wskaźnik aktywności
Wskaźnik aktywności świeci, gdy napęd jest 
prawidłowo podłączony i działa poprawnie, 
natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z 
jego pamięci.
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Zalety
• 12NC: 908210008403
Pamięć
• Typ pamięci wewnętrznej: MLC NAND Flash
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
• Szybkość przesyłania: maks. szybkość odczytu 

15 MB/s, maks. szybkość zapisu 3 MB/s

Możliwości połączeń
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Akcesoria
• Przewody: Brak
• Pasek na szyję: Nie
• Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, 

hiszpański, włoski, holenderski, portugalski, 
rosyjski

• Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, 
niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, 
portugalski, rosyjski

Oprogramowanie
• Carry it Easy: Ochrona hasłem, Synchronizacja 

plików, Portable Outlook Express — wer. próbna, 
Favorites Sync — wersja próbna, Przeglądanie bez 
śledzenia — wer.próbna

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows® Vista, 

XP, 2000, ME i 98SE; Mac OS w wersji 9.0 i 
nowszej; Linux w wersji 2.4.0 i nowszej

• USB: Wolny port USB

Różne
• Gwarancja: 2 lata

Dane opakowania

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97201 7
• Waga brutto: 0,048 kg
• Wysokość: 180 mm
• Długość: 130 mm
• Szerokość: 15 mm
• Ciężar opakowania: 0,039 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 10895 97201 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13 x 19,2 x 1,5 cm
• Waga brutto: 0,049 kg
• Waga netto: 0,009 kg
• Ciężar opakowania: 0,04 kg

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 36827 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 15
• Waga brutto: 0,86 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20 x 18 x 14,5 cm
• Waga netto: 0,135 kg
• Ciężar opakowania: 0,725 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 36826 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 60
• Waga brutto: 4,052 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39 x 23 x 31,5 cm
• Waga netto: 0,54 kg
• Ciężar opakowania: 3,512 kg
•
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