
 

 

Philips
USB Flash Drive

1 GB
vivid-editie

FM01FD05B
Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

Bestanden uitwisselen in een handomdraai!
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke Philips USB Flash 
Drive, vivid-editie, maakt het dagelijkse opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek 
gemakkelijk en leuk.

Ontworpen voor u
• Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp
• Beschermende kap die voor uw gemak geïntegreerd is
• Eenvoudig te openen en gebruiksvriendelijke verpakking

Alles wat u nodig hebt
• De activiteitsindicator gaat branden als er bestanden worden gekopieerd.
• Speciaal ontworpen, gebruiksvriendelijke software vooraf geïnstalleerd

Prestaties en capaciteit
• 1 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden
• Snelle gegevensoverdracht met high-speed USB 2.0
• Bestandssynchronisatie tussen volledige PC en UFD
• Automatische compressie van alle bestanden bespaart ruimte

Veilig
• Beveilig uw waardevolle, persoonlijke gegevens met een wachtwoord



 Trendy, kleurrijk ontwerp
Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, 
gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch 
blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier 
aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

Gebruiksvriendelijke beschermende kap
Verlies nooit meer de kap van uw USB-stick! De 
beschermende kap is geïntegreerd in het 
productontwerp, waardoor deze altijd op de USB-
stick bevestigd blijft. Om deze Plug & Play USB-stick 
te gebruiken, draait u de kap naar achteren en sluit u 
de stick aan. Gemakkelijker kan niet!

Eenvoudig te openen
De markeringen en perforatie op de verpakking 
geven aan hoe u de verpakking het best kunt openen 
en u uw USB-stick gemakkelijk eruit kunt halen.

Opslagcapaciteit van 1 GB
Dankzij de 1 GB hebt u de mogelijkheid om grote 
bestanden zoals documenten, muziek en 
afbeeldingen via de USB-poort van uw PC of laptop 
op te slaan, uit te wisselen en te delen.

Snelle gegevensoverdracht
Als u grote multimediabestanden kopieert van of 
naar de harde schijf van uw computer, vermindert 
een gegevensoverdracht met hoge snelheid de 
vervelende wachttijd aanzienlijk.

Activiteitsindicator
Een aangename gloed betekent dat de drive op juiste 
wijze is aangesloten en werkt. Het licht pulseert 
sneller bij het kopiëren van of naar het geheugen.

Eenvoudige software meegeleverd
Er wordt een complete softwaresuite meegeleverd. 
Deze wordt automatisch op de USB Flash Drive 
uitgevoerd en biedt toegang tot handige functies 
zoals wachtwoordbeveiliging, 
bestandssynchronisatie, bestandscompressie, USB 
Gevonden voorwerpen en USB-informatie. 
Daarnaast hebt u een 30-daagse proefperiode voor 
Portable Microsoft Outlook Express, synchronisatie 
van favorieten en surfen op internet zonder sporen 
achter te laten.

Wachtwoordbeveiliging
Vanwege wachtwoordbeveiliging en 256-bits AES-
codering, kunt u uw waardevolle persoonlijke 
gegevens beveiligen met een wachtwoord tegen niet-
geautoriseerde toegang.
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Kenmerken
• USB: Vrije USB-poort •
Opslagmedia
• Type ingebouwd geheugen: MLC NAND-flash
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 1 GB
• Overdrachtsnelheid: leest maximaal 14 MB/s, 

schrijft maximaal 5 MB/s

Connectiviteit
• USB: High-speed USB 2.0

Software
• Eenvoudig meenemen: Wachtwoordbeveiliging, 

Bestandssynchronisatie, Proefversie draagbare 
Outlook Express, Proefversie synchronisatie 
favorieten, Proefversie bladeren zonder sporen

Accessoires
• Halskoord: Nee
• Kabels: Nee
• Snelstartgids: Nee
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans, Duits, Spaans, 

Italiaans, Nederlands, Portugees, Grieks, Fins, 
Zweeds, Russisch, Pools, Tsjechisch, Slowaaks, 
Hongaars, Roemeens

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows® Vista, XP, 2000, 

ME, XP en 98 Tweede Editie; Mac OS 9.0 en hoger; 
Linux 2.4.0 en hoger

Diversen
• Garantie: 2 jaar

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 44771 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

11,8 x 15,3 x 1,8 cm
• Brutogewicht: 0,034 kg
• Nettogewicht: 0,008 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,026 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 44772 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 60
• Brutogewicht: 3 kg
• Omdoos (L x B x H): 39,3 x 18 x 29,5 cm
• Nettogewicht: 0,48 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,52 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 44773 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 15
• Brutogewicht: 0,65 kg
• Binnendoos (L x B x H): 18,4 x 16 x 13 cm
• Nettogewicht: 0,12 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,53 kg
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