
 

 

Philips
USB-flashstasjon

1 GB
eksklusiv utførelse

FM01FD10B
Utvid ytelsen

for lagring av dokumenter, bilder og musikk
Kombinasjonen av høy lagringskapasitet, rask dataoverføring og liten størrelse gjør Philips 
USB-flashstasjonen i førsteklasses uførelse til et godt kjøp. Den er utvidet for Windows 
ReadyBoost og leveres med en komplett programvareserie.

Ytelse og kapasitet
• 1 GB lagringskapasitet for store datafiler
• Rask dataoverføring med høyhastighets-USB 2.0
• Beskytt verdifulle, personlige data med et passord
• Utvidet for Windows ReadyBoost

Utformet for deg
• Moderne, eksklusiv design og stilig utforming
• Et integrert deksel sitter fast på stasjonen og må ikke løsnes!
• Aktivitetsindikatoren lyser når filer kopieres

Alt du trenger
• Spesialdesignet og enkel programvare er forhåndsinstallert.



 1 GB lagringskapasitet
Nyttige 1 GB gir ekstra kapasitet til å lagre, bytte og 
dele store filer, som dokumenter, musikk og bilder, 
gjennom USB-porten på stasjonære eller bærbare 
PCer.

Rask dataoverføring
Høy dataoverføringshastighet kutter betydelig ned 
på irriterende ventetid når du kopierer store 
multimediefiler til eller fra harddisken på 
datamaskinen.

Passordbeskyttelse
Med passordbeskyttelsen, som inkluderer 256-bit 
AES-kryptering, beskytter du verdifulle, personlige 
data mot uautorisert tilgang ved å bruke et passord.

Eksklusiv design
Den stilige utformingen med myk gummioverflate 
gjør Philips USB-flashstasjonen til en eksklusiv enhet 
med en flott design.

Integrert deksel
Dekselet som beskytter USB-kontakten, er integrert 
i produktdesignen, slik at det sitter fast på stasjonen 
når den ikke er i bruk. Dekselet kan ikke løsnes.

Aktivitetsindikator
Et behagelig lys viser at stasjonen er riktig koblet til 
og fungerer, og pulserer raskere ved kopiering av 
filer til eller fra minnet.

Brukervennlig programvare følger med
En fullstendig programvarepakke følger med. Den vil 
kjøre automatisk fra USB-flashstasjonen, og gir deg 
tilgang til nyttige funksjoner som passordbeskyttelse, 
filsynkronisering, datakomprimering, USB lost & 
found og USB-informasjon. I tillegg får du en 30-
dagers prøveversjon av Portable Microsoft Outlook 
Express, synkronisering av favoritter og Internett-
søking uten sporing.

Windows ReadyBoost
Øk ytelsen på Windows Vista-operativsystemet ditt 
med Windows ReadyBoost. Windows ReadyBoost 
gjør at du raskt kan forbedre systemminnet og -
ytelsen bare ved å koble denne USB-flashstasjonen til 
den bærbare eller stasjonære PCen. For å bruke 
Windows ReadyBoost må du ha installert Windows 
Vista og ha tilgang til et flash-minne med minst 1 GB 
tilgjengelig lagringskapasitet.
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Høydepunkter
• Høyde: 395 millimeter
•

Lagringsmedium
• Innebygd minnetype: SLC NAND-fastminne
• Overføringshastighet: leser maks. 25 MB/s, skriver 

maks. 15 MB/s
• Innebygd minnekapasitet: 1 GB

Tilkoblingsmuligheter
• USB: Høyhastighets USB 2.0

Programvare
• Enkel å bære: Passordbeskyttelse, 

Filsynkronisering, Indirekte bærbar Outlook 
Express, Sporingsfri indirekte søkefunksjon, 
Indirekte favoritt synk.-funksjon

Tilbehør
• Ledninger: Nei
• Nakkestropp: Nei
• Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, nederlandsk, portugisisk, russisk
• Hurtigstartveiledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

italiensk, nederlandsk, portugisisk, russisk

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows® Vista, XP, 2000, 

Me, 98 SE Mac OS 9.0 og nyere, Linux 2.4.0 og 
nyere

• USB: Ledig USB-port

Diverse
• Garanti: 2 år

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210008005
• EAN/UPC/GTIN: 8710895960335
• Bruttovekt: 0,053 kg
• Høyde: 180 millimeter
• Lengde: 130 millimeter
• Bredde: 15 millimeter
• Taravekt: 0,039 kg

Innereske
• Antall: 15
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36836 4
• Taravekt: 0,725 kg
• Bruttovekt: 0,935 kg
• Lengde: 200 millimeter
• Bredde: 180 millimeter
• Høyde: 140 millimeter

Ytre eske
• Antall: 60
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36835 7
• Taravekt: 0,3512 kg
• Bruttovekt: 4,352 kg
• Lengde: 315 millimeter
• Bredde: 230 millimeter
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