
 

 

Philips
USB-flashminne

1 GB
Executive-version

FM01FD10B
Utöka dina prestanda

för att lagra dokument, foton och musik
Kombinationen av hög lagringskapacitet, snabb dataöverföring och liten storlek gör Philips 
USB-flashminne i Executive-version till ett bra köp. Det är förberett för Windows 
ReadyBoost och levereras med ett fullständigt programvarupaket.

Prestanda och kapacitet
• 1 GB lagringskapacitet för stora datafiler
• Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet
• Skydda dina värdefulla, privata data med ett lösenord
• Förberedd för Windows ReadyBoost

Designad för dig
• Trendig, exklusiv design med skön form och smidiga kurvor
• Det inbyggda skyddslocket sitter fast på enheten - du tappar aldrig bort det!
• Aktivitetsindikatorn tänds när du kopierar filer

Allt du behöver
• Specialdesignad och lättanvänd programvara förinstallerad



 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.

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.

Exklusiv design
Med sina smidiga kurvor och lena gummihölje har 
Philips USB-minne både exklusivitet och 
häpnadsväckande design.

Inbyggt skyddslock
Locket som skyddar USB-kontakten är integrerat så 
att det sitter fast på enheten även när det inte 
används och är omöjligt att tappa bort.

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.

Windows ReadyBoost
Förbättra ditt Windows Vista-operativsystem med 
Windows ReadyBoost. Med Windows ReadyBoost 
kan du öka systemminnet och prestanda omedelbart 
genom att helt enkelt ansluta det här USB-
flashminnet till din bärbara eller stationära dator. 
Om du vill använda Windows ReadyBoost måste du 
ha Windows Vista installerat och ha åtkomst till en 
flashminnesbuffert på minst 1 GB.
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Funktioner
• Höjd: 395 mm
•

Lagring
• Inbyggd minnestyp: SLC NAND Flash
• Överföringshastighet: läser max 25 MB/s, skriver 

max 15 MB/s
• Inbyggd minneskapacitet: 1 GB

Anslutningar
• USB: USB 2.0 High Speed

Programvara
• Carry it Easy: Lösenordsskydd, Filsynkronisering, 

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

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

italienska, nederländska, portugisiska, ryska
• Snabbstartguide: Engelska, franska, tyska, spanska, 

italienska, nederländska, portugisiska, ryska

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

OS 9.0 och senare; Linux 2.4.0 och senare
• USB: Ledig USB-port

Övrigt
• Garanti: 2 år

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210008005
• EAN/UPC/GTIN: 8710895960335
• Bruttovikt: 0,053 kg
• Höjd: 180 mm
• Längd: 130 mm
• Bredd: 15 mm
• Taravikt: 0,039 kg

Inre kartong
• Kvantitet: 15
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36836 4
• Taravikt: 0,725 kg
• Bruttovikt: 0,935 kg
• Längd: 200 mm
• Bredd: 180 mm
• Höjd: 140 mm

Yttre kartong
• Kvantitet: 60
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 36835 7
• Taravikt: 0,3512 kg
• Bruttovikt: 4,352 kg
• Längd: 315 mm
• Bredd: 230 mm
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