
 

 

Philips
USB-flash-drev

1 GB
vivid-udgave

FM01FD05B
Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Hurtig udveksling af filer!
Nem brugervenlig enhed til umiddelbar afspilning. Det farverige Philips USB-flashdrev i en 
livlig udgave gør det til en ren fornøjelse at gemme og dele filer, fotos og musik i 
hverdagen.

Designet til dine behov
• Smart USB-stik med farverigt design
• Beskyttende integreret dæksel gør det praktisk
• Brugervenlig emballage, der er nem at åbne

Alt hvad du har brug for
• Aktivitetsindikatoren lyser op, når du kopierer filer
• Brugervenligt, specialdesignet software er forudinstalleret

Ydeevne og kapacitet
• 1 GB lagerkapacitet til store datafiler
• Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0
• Fuld filsynkronisering mellem PC og UFD
• Alle filer komprimeres automatisk for at spare plads

Sikker og pålidelig
• Beskyt dine værdifulde, personlige data med en adgangskode



 Smart, farverigt design
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller 
orange for at puste liv i dine daglige handlinger med 
at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

Brugervenlig beskyttelseshætte
Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er 
integreret i produktets design, så den altid sidder fast 
på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot 
vippe hætten bagover og sætte det i.

Nemt at åbne
Markeringerne og perforeringen på emballagen viser 
dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig 
adgang til dit USB-stik uden problemer.

1 GB lagerkapacitet
Med 1 GB har du nyttig lagerplads til at lagre, bytte 
og dele store filer som f.eks. dokumenter, musik og 
billeder via USB-porten på din stationære eller 
bærbare PC.

Hurtig dataoverførsel
Dataoverførsel med høj hastighed minimerer 
effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor 
multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

Aktivitetsindikator
Et behagelig skær viser dig, at drevet er korrekt 
tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du 
kopierer filer til eller fra hukommelsen.

Brugervenlig software medfølger
Der medfølger en komplet softwarepakke, som vil 
køre automatisk fra USB-flashdrevet, og som giver 
dig adgang til nyttige funktioner som f.eks. 
Adgangskodebeskyttelse, Filsynkronisering, 
Datakomprimering, USB Lost & Found og USB-
information. Derudover medfølger der en 30 dages 
prøveperiode for Portable Microsoft Outlook 
Express, Synkronisering af foretrukne og No-trace 
internetbrowsing.

Adgangskodebeskyttelse
Takket være adgangskodebeskyttelse med 256 bit 
AES-kryptering kan dine værdifulde personlige 
oplysninger beskyttes fra uautoriseret adgang blot 
med brug af en adgangskode.
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Vigtigste nyheder
• USB: Ledig USB-port • Taravægt: 0,53 kg
•

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse: MLC NAND Flash
• Indbygget hukommelseskapacitet: 1 GB
• Overførselshastighed: læser maks. 14 MB/sek., 

skriver maks. 5 MB/sek.

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB 2.0 med høj hastighed

Software
• Nem at tage med: Adgangskodebeskyttelse, 

Filsynkronisering, Bærbar Outlook Express – 
Prøveversion, Test af foretrukken synkronisering, 
Test af sporingsfri browsing

Tilbehør
• Halsrem: Nej
• Kabler: Nej
• Lynhåndbog: Nej
• Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, hollandsk, portugisisk, græsk, finsk, 
svensk, russisk, polsk, tjekkisk, slovakisk, ungarsk, 
rumænsk

Systemkrav
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME og 98SE; 

Mac OS 9.0 og nyere; Linux 2.4.0 og nyere

Diverse
• Garanti: 2 år

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 44771 7
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 11,8 x 15,3 x 1,8 cm
• Bruttovægt: 0,034 kg
• Nettovægt: 0,008 kg
• Taravægt: 0,026 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 44772 4
• Antal forbrugeremballager: 60
• Bruttovægt: 3 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 39,3 x 18 x 29,5 cm
• Nettovægt: 0,48 kg
• Taravægt: 2,52 kg

Indvendig emballage
• EAN: 87 12581 44773 1
• Antal forbrugeremballager: 15
• Bruttovægt: 0,65 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

18,4 x 16 x 13 cm
• Nettovægt: 0,12 kg
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