
 

 

Philips
USB флаш устройство

2 GB
Издание vivid

FM02FD05B
Лесно за използване, Plug & Play!

Прехвърлете файловете във флаш-диск!
Устройство с лесно и удобно за потребителя инсталиране "Plug & Play". Цветната 
USB флаш памет на Philips, издание vivid, превръща ежедневното съхраняване и 
размяна на файлове, снимки и музика в лесна и приятна задача.

Проектирани за вас
• Моден USB диск с цветен дизайн
• Вградено предпазно капаче за ваше удобство
• Лесно отваряне и удобно тяло

Всичко, което ви трябва
• Индикаторът за активност светва при копиране на файлове
• Предварително е инсталиран специално разработен и лесен за използване софтуер

Работни показатели и капацитет
• Капацитет за съхранение 2GB за големи файлове с данни
• Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0
• Синхронизация на файлове между компютъра и UFD
• Автоматичното компресиране на всички файлове пести свободно място

Безопасност и защита
• Защитете ценните си лични данни с парола



 Моден цветен дизайн
Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, 
розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен 
пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за 
да насмогнете на ежедневната необходимост от 
съхраняване и размяна на данни и усилите 
мощността на забавлението

Лесно за използване предпазно 
капаче
Вече няма да губите капачето си! Предпазното 
капаче е вградено в конструкцията на изделието 
така, че ще остава винаги прикрепено към USB 
паметта. За да го използвате, трябва само да го 
завъртите назад, да включите паметта и да я 
използвате.

Лесен начин на отваряне
Маркировката и перфорациите на опаковката ви 
показват най-добрия начин да я отворите и бързо 
да достигнете до своята USB памет без излишни 
движения.

Капацитет на съхранение 2 GB
Полезните 2 GB ви дават капацитет за размяна и 
споделяне на много по-големи или повече 
файлове през USB порта на вашия настолен 
компютър или лаптоп.

Бърз пренос на данни
Високите скорости за пренос на данни 
значително съкращават времето на досадно 
изчакване, когато копирате големи 
мултимедийни файлове към или от твърдия диск 
на вашия компютър.

Индикатор за активност
Привлекателна мека светлина ви показва, че 
устройството е свързано правилно и работи, като 
пулсира по-бързо при копиране на файлове към 
или от паметта му.

Приложен е лесен за използване 
софтуер
Приложен е софтуерен пакет, който се изпълнява 
автоматично от USB флаш устройството и ви дава 
достъп до полезни функции като защита с парола, 
синхронизация на файлове, компресиране на 
данните, USB "изгубени вещи", и данни за USB. 
Освен това са включени 30-дневна пробна версия 
на Portable Microsoft Outlook Express, 
синхронизиране на предпочитаните и влизане в 
Интернет без следи.

Защита с парола
Благодарение на защитата с парола, включително 
256-битово шифроване с AES, ценните ви лични 
данни могат да бъдат предпазени от непозволен 
достъп само с използване на парола.
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Акценти
• Лента за врат: Не
Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: MLC NAND флаш
• Капацитет на вградената памет: 2 GB
• Скорост на прехвърляне: четене: макс. 14 MB/s, 
писане: макс. 5 MB/s

Възможности за свързване
• USB: Високоскоростен USB 2.0

Софтуер
• Лесно за носене: Защита с парола, 
Синхронизация на файлове, Преносим Outlook 
Express - пробна версия, Синхронизиране на 
предпочитаните - пробна версия, Браузър без 
проследяване - пробна версия

Аксесоари

• Кабели: Не
• Ръководство за бърз старт: Не
• Ръководство за потребителя: Английски, 
френски, немски, испански, италиански, 
холандски, португалски, гръцки, фински, 
шведски, руски, полски, чешки, словашки, 
унгарски, румънски

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows® Vista, 

XP, 2000, ME и 98SE; Mac OS 9.0 и по-нова; Linux 
2.4.0 и по-нова

• USB: Свободен USB порт

Разни
• Гаранция: 2 години
•
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