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Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Saling bertukar file dalam sekejap!
Flash drive USB Philips warna-warni edisi Vivid membuat Anda dapat menyimpan dan 
berbagi file, foto, dan musik dengan cara yang mudah dan terjangkau.

Dirancang untuk Anda
• Stick USB trendi dengan desain warna-warni
• Tutup pelindung terpadu untuk kemudahan Anda
• Kemasan yang ramah pengguna dan mudah dibuka

Semua yang Anda butuhkan
• Indikator aktivitas menyala saat menyalin file
• Dengan pra-instal software yang didesain khusus dan mudah digunakan

Performa dan kapasitas
• Kapasitas penyimpanan 2GB untuk file besar
• Transfer data cepat dengan USB 2.0 kecepatan tinggi
• Sinkronisasi file antara PC lengkap dan UFD
• Kompresi otomatis semua file akan menghemat ruang yang tak terpakai

Aman dan terjamin
• Lindungi data pribadi penting dengan kata sandi



 Desain warna-warni yang trendi
Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, 
ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau 
sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan 
menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan 
menambah keceriaan

Tutup pelindung ramah pengguna
Tutup tak akan hilang lagi! Tutup pelindungnya 
terpadu di dalam desain produk, jadi akan selalu 
melekat dengan stick USB. Untuk menggunakannya, 
cukup putar tutup ke belakang, lalu colokkan stick, 
dan gunakan.

Mudah dibuka
Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara 
terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil 
stick USB dengan cepat dan mudah.

Kapasitas penyimpanan 2GB
Kapasitas 2 GB memudahkan bertukar dan berbagi 
file yang jauh lebih besar atau lebih banyak via port 
USB PC atau laptop Anda.

Transfer data cepat
Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu 
menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau 
dari hard disk komputer.

Indikator aktivitas
Indikator LED yang menarik menunjukkan drive 
sudah terhubung dengan benar dan berfungsi, dan 
akan berkedip cepat saat menyalin file ke atau dari 
memori.

Termasuk software yang mudah 
digunakan
Software suite lengkap disertakan dan akan bekerja 
otomatis dari flash drive USB ini, memberi Anda 
akses ke fitur bermanfaat seperti, Proteksi kata sandi, 
Sinkronisasi file, Kompresi data, USB lost & found, 
dan Informasi USB. Selain itu, juga dilengkapi uji-coba 
30 hari untuk Portable Microsoft Outlook Express, 
Sinkronisasi favorit, dan Penelusuran internet tanpa 
jejak.

Proteksi kata sandi
Dengan proteksi kata sandi yang menggunakan 
enkripsi AES 256-bit, data pribadi penting Anda bisa 
dilindungi dari akses yang tidak bertanggung jawab 
dengan menggunakan kata sandi.
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Media Penyimpanan
• Jenis memori terpasang: MLC NAND Flash
• Kapasitas Memori Internal: 2 GB
• Kecepatan transfer: baca maks. 7MB/dtk, tulis 

maks. 3MB/dtk

Konektivitas
• USB: USB 2.0 kecepatan tinggi

Prngkat Lunak
• Mudah Dibawa: Proteksi kata sandi, Sinkronisasi 

file, Uji-coba Portable Outlook Express, Uji-coba 
Sinkronisasi Favorit, Uji-coba browsing bebas jejak

Aksesori
• Tali penggantung di leher: NO
• Kabel: NO
• Panduan cepat: NO

Persyaratan Sistem
• PC OS: Windows® Vista, XP, 2000, ME dan 98SE; 

Mac OS 9.0 ke atas; Linux 2.4.0 ke atas
• USB: Port USB gratis

Lain-lain
• Jaminan: 2 tahun
•
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