
 

 

Philips
USB-flashminne

1 GB
vivid-version

FM01FD05B
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Byt filer på ett ögonblick!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i 
vivid-versionen kan du enkelt och bekvämt lagra och dela filer, foton och musik.

Designad för dig
• Trendigt USB-minne med färgstark design
• Praktisk inbyggd skyddshylsa
• Enkel att öppna och användarvänlig förpackning

Allt du behöver
• Aktivitetsindikatorn tänds när du kopierar filer
• Specialdesignad och lättanvänd programvara förinstallerad

Prestanda och kapacitet
• 1 GB lagringskapacitet för stora datafiler
• Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet
• Filsynkronisering mellan dator och USB-flashminne
• Automatisk komprimering av alla filer sparar ledigt utrymme

Tryggt och säkert
• Skydda dina värdefulla, privata data med ett lösenord



 Trendig färgstark design
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, 
ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller 
soluppgångsorange för att snygga till din lagring och 
delning av data och göra det ännu roligare.

Användarvänlig skyddshylsa
Tappa aldrig bort skyddshylsan igen! Skyddshylsan är 
inbyggd i produkten så den sitter alltid fast på USB-
minnet. När du vill använda hylsan vänder du den 
bara bakåt, ansluter minnet och börjar spela.

Enkel att öppna
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen 
visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så 
att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.

1 GB lagringskapacitet
Med 1 GB kan du lagra, byta och dela stora filer som 
dokument, musik och bilder via USB-porten på din 
bärbara eller stationära dator.

Snabb dataöverföring
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt 
minskat den irriterande väntetiden som uppstår när 
man kopierar stora multimediefiler till eller från 
datorns hårddisk.

Activity indicator
Ett vackert pulserande sken visar att enheten är 
ordentligt ansluten och fungerar. Det pulserar 
fortare när filer kopieras till eller från minnet.

Användarvänlig programvara medföljer
Ett komplett programvarupaket ingår. Det körs 
automatiskt från USB-flashminnet och ger tillgång till 
praktiska funktioner som lösenordsskydd, 
filsynkronisering, datakomprimering, USB-funktion 
för borttappat och upphittat samt USB-information. 
Dessutom får du en 30-dagars provversion av 
Portable Microsoft Outlook Express, 
favoritsynkronisering och Internet-användning utan 
spårning.

Lösenordsskydd
Tack vare lösenordsskyddet med 256-bitars AES-
kryptering kan dina värdefulla personuppgifter 
skyddas mot obehörig åtkomst genom att du helt 
enkelt använder ett lösenord.
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Funktioner
• USB: Ledig USB-port • Taravikt: 0,53 kg
•

Lagring
• Inbyggd minnestyp: MLC NAND Flash
• Inbyggd minneskapacitet: 1 GB
• Överföringshastighet: läser max 14 MB/s, skriver 

max 5 MB/s

Anslutningar
• USB: USB 2.0 High Speed

Programvara
• Carry it Easy: Lösenordsskydd, Filsynkronisering, 

Portable Outlook Express – provversion, Favorites 
Sync – provversion, Trace free browsing - 
provversion

Tillbehör
• Halsrem: Nej
• kablar: Nej
• Snabbstartguide: Nej
• Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, portugisiska, grekiska, 
finska, svenska, ryska, polska, tjeckiska, slovakiska, 
ungerska, rumänska

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

Mac OS 9.0 och senare; Linux 2.4.0 och senare

Övrigt
• Garanti: 2 år

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 44771 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Förpackningens mått (B x H x D): 

11,8 x 15,3 x 1,8 cm
• Bruttovikt: 0,034 kg
• Nettovikt: 0,008 kg
• Taravikt: 0,026 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 44772 4
• Antal konsumentförpackningar: 60
• Bruttovikt: 3 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 39,3 x 18 x 29,5 cm
• Nettovikt: 0,48 kg
• Taravikt: 2,52 kg

Inre kartong
• EAN: 87 12581 44773 1
• Antal konsumentförpackningar: 15
• Bruttovikt: 0,65 kg
• Inre kartong (L x B x H): 18,4 x 16 x 13 cm
• Nettovikt: 0,12 kg
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