
 

 

Philips
USB Flash -asema

2 Gt
Vivid edition

FM02FD05B
Helppo käyttää, liittää ja soittaa!

Siirtää tiedostot salamannopeasti
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikäs Vivid edition -USB-Flash-asema 
tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta helppoa ja hauskaa.

Suunniteltu sinua varten
• Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku
• Helppokäyttöinen suojus
• Helposti avattava pakkaus

Kaikki tarvitsemasi
• Toimintoilmaisin syttyy tiedostoja kopioitaessa
• Sisältää esiasennettuna tuotekohtaisen ja helppokäyttöisen ohjelmiston

Ylivoimaisen tehokas
• Jopa 2 Gt:n muisti suurille datatiedostoille
• Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä
• Tiedostojen synkronointi tietokoneen ja UFD-ohjelman välillä
• Automaattinen kaikkien tiedostojen pakkaustoiminto säästää tilaa

Turvallinen ja varma yhteys
• Suojaa tärkeät, henkilökohtaiset tiedot salasanalla



 Trendikkäästi värikäs muotoilu
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, 
purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, 
jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen 
tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

Käyttäjäystävällinen suojus
Enää suojus ei häviä. Se on suunniteltu osaksi laitetta, 
joten se pysyy aina kiinni USB-muistitikussa. Käännä 
vain suojusta taaksepäin, ja muistitikku on 
käyttövalmis.

Helppo avata
Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan 
avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti 
käyttöön.

2 Gt:n tallennuskapasiteetti
Kätevän 2 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa 
USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai 
useampia tiedostoja tietokoneeseen tai 
kannettavaan.

Nopea tiedonsiirto
Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä 
odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa 
suuria multimediatiedostoja tietokoneen 
kiintolevyltä.

Toimintoilmaisin
Miellyttävä hehkuvalo osoittaa, että asema on oikein 
liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo 
välkkyy nopeammin.

Sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston
Laitteeseen sisältyy täydellinen ohjelmistopaketti, 
joka suoritetaan automaattisesti USB Flash -asemasta 
ja joka tarjoaa käyttöösi käteviä toimintoja, kuten 
salasanasuojauksen, tiedostojen synkronoinnin, 
tietojen pakkauksen, USB Lost & Found -toiminnon 
ja USB:n tiedot. Lisäksi pakkaukseen sisältyy 30 
päivän kokeiluversio Portable Microsoft Outlook 
Expressistä, suosikkien synkronointitoiminnosta ja 
No-trace Internet Browsing -sovelluksesta.

Salasanasuojaus
256-bittisen AES-salauksen sisältävällä 
salasanasuojaustoiminnolla voit suojata tärkeät 
tietosi luvattomalta käytöltä.
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Kohokohdat
• Takuu: 2 vuosi
•

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: MLC NAND Flash
• Sisäinen muistikapasiteetti: 2 Gt
• Tiedonsiirto: lukee enintään 14 Mb/s, kirjoittaa 

enintään 5 Mb/s

Liitännät
• USB-: Nopea USB 2.0

Ohjelmisto
• Kulkee helposti mukana: Salasanasuojaus, 

Tiedostojen synkronointi, Portable Outlook 
Express -koekäyttö, Suosikit-koekäyttö, 
Jäljittämätön selaus -koekäyttö

Lisätarvikkeet
• Kaulahihna: Ei
• Johdot: Ei
• Pikaopas: Ei
• Käyttöopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, 

hollanti, portugali, kreikka, suomi, ruotsi, venäjä, 
puola, tsekki, slovakki, unkari, romania

Järjestelmävaatimukset
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® Vista, XP, 

2000, ME ja 98SE; Mac OS 9.0 tai uudempi; Linux 
2.4.0 tai uudempi

• USB-: Vapaa USB-portti
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